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Gorazd Bende, 
direktor PPC Tezno

Mesec maj je bil kar 
precej moker, junij pa 
nam je postregel z za 

ta čas kar ekstremnimi tempe-
raturami. Ljudski glas pravi, da 
tako kot ljudem se tudi vreme-
nu meša. Pa vendar, ko se druž-
ba odpira, ko se ližejo rane za 
posledicami epidemije, podneb-
ne spremembe pridobivajo vel-
javo. Odzivi nanje, razmišljanja za 
delovanje v večjem sožitju z naravo 
naj bodo v prihodnje naše najmočnejše 
družbeno vezivno tkivo.
Trideset let potem, ko smo izvojevali državnost, 
smo upravičeno praznovali. Ponovno ni šlo brez ločevan-
ja, napetosti. Seveda je prisotna želja, da se enim priznajo 
vizionarska in vojna junaštva, drugim ponovno obesijo 
uteži, ker niso bili tako prepričani, tako zagreti za osa-
mosvojitev, spremembo družbenega sistema. Če bi vse 
vodilo le golo domoljubje, temu ne bi bilo tako, tako pa 
pričakovanje obresti na ta osamosvojitveni vložek zadeve 
precej premeša. Navsezadnje je tudi to razlikovanje kot 
posledica različne angažiranosti, uspešnega dela, posle-
dično neenakosti srž sistema, za katerega smo se odločili. 
Mene bolj zanima prihodnost. Še vedno nimamo skupne 
vizije, drugače se ne bi venomer vračali v obdobje druge 
svetovne vojne. Politiki so preveč narazen, njihov modus 
operandi je nasprotovanje drugače mislečim. Sicer se 
za sedaj družbena krajina le besedno osmrajuje, mi pa, 
kot poznano, za ukrepanje proti osmrajevalcem nimamo 
zakonske podlage. Ena stran drugi spušča bombice, v 
sovražni maniri, kot nezaželeni strani, obe pa sta ujetnici 
začaranega kroga, ki nas imobilizira. Če se o preteklosti 
ne moreta zediniti, je iluzorno pričakovati skupno vizijo 
o naši prihodnosti. V bistvu smo sedaj priča verbalni ag-
resiji, medijski vojni. V vsaki vojni je prva žrtev resnica, 
tako je tudi v tej. Ne prepoznajo se več vsebine in načini, 
saj so boljševistične metode dobile zatočišče tudi na des-
ni. Nam starejšim je poznano, da identifikacija s simboli 
enoumja, ne glede na vrednote, na katere se populistično 

prisega, nujno privede do druž-
bene erozije. Ljudem, posebej 
mladim se je politika priskutila, 
rezultat tega je skromna ude-
ležba na volitvah, precej se jih 
je odselilo, vsem pa praktično 
odvzelo vsaj košček perspekti-
ve. Zanje so zagotovljeni le naši 

dolgovi.
Kaže prisluhniti posameznikom, 

ki pozivajo k širšemu družbenemu 
dialogu glede naše skupne prihod-

nosti. Kakšen jutri si kot družba, nacija 
sploh želimo? Kot rečeno, obstoječi garni-

turi to ne bo uspelo. Težka bo, sicer nujna, men-
java generacij. Potrebujemo mlade talente, alternativce, 
radovedne raziskovalce; ljudi, ki dvomijo, čeprav trenutno 
niso zaželeni. Sedanje kadrovsko popolnjevanje preveč 
temelji na pritlehnih, preračunljivih analnih povzpetnikih, 
od arogantnežev, moralnih pohabljencev do mečkačev z 
erektilno disfunkcijo. Končanje izredne epidemične krize 
bo pri oblastnikih imelo za posledico tudi odvzem dela 
izredne izvršilne moči, ki ji v normalnih razmerah, v nor-
malnih državah ne pritiče.
Da lahko z optimizmom gledamo v prihodnost brez mrž-
nje, z manj dobrodelnih akcij, dodatnih socialnih kuhinj, 
je narodu treba ponuditi čvrsto vezivno tkivo na eni, po 
drugi strani pa koncept, povezan z globalno ravnijo, ki bo 
ohranil možnosti za dostojno preživetje naših potomcev. 
Kaže se, da nas dušno in razumsko edino »zelena pre-
obrazba« lahko poveže, v odprti družbi spaja naše raz-
lične poti. Slovensko kokoš moramo brez dvomov peljati 
po poti nove paradigme, kjer so povezani vsi viri in sek-
torji, od infrastrukture, prometa in energetike do okoljsko 
vzdržne, energetsko varčne tehnološko zahtevne produk-
cije, v smeri obilja za vse v brezogljični družbi. Deluje 
utopično, ampak vizijo je treba postaviti skupaj in pogu-
mno naprej. 
Za vse nas pa najprej upam na sproščeno poletje, da nas 
korona pusti pri miru, ne preseneti kakšen novi sev. Ne da 
se več stiskati v mehurčku, treba bo odtočiti.

TAKO KOT LJUDEM 
SE TUDI VREMENU MEŠA
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Rubriko ureja: M. V.

Menerga je za projekt nizkoenerget-
skega vrtca Kamnitnik prejela nagra-
do Slovensko-nemške gospodarske 
zbornice za energetsko učinkovitost 
v Sloveniji

Na spletnem dogodku z naslovom 
‘Priznanja za energetsko učinkovi-
tost v Sloveniji’ je Slovensko-nemška 
gospodarska zbornica (AHK Sloveni-
ja) podelila priznanja šestim sloven-
sko-nemškim projektom s področja 
učinkovite rabe energije v stavbah. 
Za projekt nizkoenergetskega vrtca 
Kamnitnik (Škofja Loka) je nagrado 
prejelo tudi podjetje Menerga. 

Projekt odlikuje usmerjenost v učin-
kovito in 100-odstotno izkoriščanje 
obnovljivih virov energije (OVE) tako 
za ogrevanje kot za hlajenje, še po-
sebno plitke geotermije. Ta ima v 
Sloveniji velik, a neizkoriščen poten-
cial, zato je projektna rešitev uspe-
šen prikaz izrabe te oblike energije v 
praksi, je v svoji utemeljitvi navedla 
strokovna žirija.

Projekt obenem vključuje trajno-
stno zasnovano rešitev za hlajenje 
prostorov, pri čemer je v maksimalni 
meri izkoriščena pasivna energija za 
hlajenje, ter rešitve prezračevanja in 
ogrevanja sanitarne tople vode.
Kratka je tudi vračilna doba ome-
njene investicije. Tako se večji del 
investicije v tovrstno inovativno 
tehnologijo povrne prek prihrankov 
energije v treh do štirih letih. Kot je 
še v svoji obrazložitvi navedla žirija, 
projekt uspešno povezuje nemško 
in slovensko znanje ter učinkovite 

in celostno zasnovane energetske 
rešitve. Pomemben vidik je po na-
vedbah komisije tudi zagotavljanje 
kakovostnih in zdravih bivalnih po-
gojev, ki jih zasnova sistema podje-
tja Menerga omogoča. Navsezadnje 
gre v primeru vrtca za javno stavbo, 
kar je ključno z vidika doseganja 
nacionalnih energetsko-podnebnih 
ciljev.

Nagrada za energetsko  
učinkovitost
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»Za nas je ta projekt dokaz, da ima-
mo na voljo vso potrebno tehnologi-
jo, znanje in izkušnje za izrabo obno-
vljivih virov za optimizacijo stavb,« 
je ob podelitvi priznanja poudaril 
Tadej Muršič, vodja marketinga v 
Menergi. »Nimamo več izgovorov 
za energetsko učinkovito gradnjo. 
Znanje in tehnologija sta na voljo. 
Potrebujemo le doslednost stroke, 
odgovornost podjetij pri implemen-
taciji in odgovornost investitorjev,« 
je povedal.

Daniel Muršič, direktor podjetja Menerga in ga. Gertrud 
Rantzen, predsednica Nemško-Slovenske gospodarske zbornice
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Pokrajinski arhiv Maribor vas v tokratni številki Kontakta 
popelje med svoje police, kjer se nahaja za več kot 

18 kilometrov gradiva.

Piše: Maja Vintar

Tradicija zbiranja, ohranjanja in varovanja arhivske-
ga gradiva na območju Pokrajinskega arhiva Ma-
ribor je veliko starejša od institucije. Pokrajinski 

arhiv Maribor je javni zavod, ki trajno in celovito izvaja 
varstvo arhivskega gradiva, ki nastaja na njegovem 

pristojnem področju. Vodenje arhiva je s 15. junijem 
2021 prevzela mag. Nina Gostečnik. 

 IDEJA O ARHIVU JE STARA DOBRIH 100 LET
Leta 1903 so slovenski izobraženci v Mariboru 
ustanovili Zgodovinsko društvo za Slovensko 
Štajersko in v tem okviru začeli zbirati arhiv-
sko gradivo zasebne provenience – predvsem 
zapuščine štajerskih kulturnih delavcev. Ideja 
o ustanovitvi javnega arhiva v Mariboru se je 
pojavila že na začetku 20. stoletja. Formalno 
so jo uresničili šele leta 1933, ko so sprejeli 
Poslovnik Banovinskega arhiva v Mariboru in s 
tem ustanovili mariborsko arhivsko institucijo. 
Delovno območje Banovinskega arhiva je po 
takratnem poslovniku obsegalo vso nekdanjo 

slovensko Štajersko, jugoslovanski del Koroške 
in Prekmurje. Leta 1941, ko je arhiv prenehal ob-

stajati kot samostojna ustanova, so ga kot oddelek 
priključili mariborskemu muzeju. Njegove strokovne 

dejavnosti so skoraj ugasnile. Kot samostojna arhivska 
kulturna ustanova je bil arhiv obnovljen šele na začetku 

l. 1952 z nazivom Državni arhiv LRS – podružnica Maribor. 
Leta 1963 je mariborski arhiv s statutom dobil svoj današnji 

naziv: Pokrajinski arhiv Maribor in še danes pristojno območje.

 V REGISTRU JE KAR 2.045 FONDOV IN ZBIRK
Direktorica mag. Gostečnik razlaga, da danes Pokrajinski arhiv Maribor de-

luje kot sodobna strokovna ustanova, ki nadaljuje tradicijo varovanja in hrambe 
arhivskega gradiva javnopravnih oseb na svojem pristojnem področju, ki zajema kar 

Čitalnica arhiva 
je ponovno 
odprta in 
raziskovalci jo 
lahko obiščejo 
brez večjih 
omejitev.

Bogastvo zgodovine
 ohranjeno 

v arhivu
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13 upravnih 
enot: Dra-
vograd, Gornja 
Radgona, Lenart, 
Lendava, Ljutomer, Murska 
Sobota, Radlje ob Dravi, Ravne na 
Koroškem, Slovenj Gradec, Sloven-
ska Bistrica, Maribor, Pesnica, Ruše 
in s tem pokriva vse občine, ki so 
na področju posamezne upravne 
enote. »Tako v arhivu hranimo 
arhivske fonde številnih ustvarjalcev, 
ki so razdeljeni po področjih: uprava, 
pravosodje, vzgoja in izobraževan-
je, znanost in kultura, rekreacija in 
informiranje, zdravstvo in socialno 
varstvo, gospodarstvo in bančništvo, 
članske organizacije, zasebno gradi-
vo in arhivske zbirke. Arhivski zakon 
namreč določa, da vse te ustanove v 
arhiv predajo gradivo po tridesetih 
letih od njegovega nastanka.« 

Pokrajinski arhiv Maribor v svojem 
registru tako šteje kar 2.045 fondov 
in zbirk, kar fizično predstavlja kar 
več kot 18 tekočih kilometrov gradi-
va, ki ga hranijo v primernih arhiv-
skih depojih. 

 ARHIVSKO GRADIVO JE 
ZANIMIVO ZA MARSIKOGA
Poizvedovanje po arhivskem gra-
divu je v arhivu stalnica. V arhivski 
čitalnici raziskovalci sami pregledu-
jejo arhivsko gradivo in pripravljajo 
nove raziskave na številnih področ-
jih. »Arhivsko gradivo ni zanimivo 
samo za zgodovinarje, temveč tudi 
za sociologe, arhitekte, jezikoslovce 

in številne druge. Veseli smo, da je 
po epidemijski zapori naša čitalnica 
ponovno odprta in nas lahko razis-
kovalci brez večjih omejitev ponov-
no obiščejo. V času zaprtja arhivskih 
ustanov smo poskušali čim več razis-
kovalcem pomagati z digitaliziranim 
gradivom,« dodaja mag. Gostečnik.

Veliko ljudi se na arhiv obrne, ko 
potrebujejo overjene kopije doku-
mentov za potrebe upravnih in dru-
gih postopkov. »V zadnjih letih ima-
mo največ povpraševanja po kopijah 
gradbenih in uporabnih dovoljenj, ki 
so potrebna za prodajo ali adaptaci-
jo nepremičnin. Zelo veliko ljudi po-
trebuje podatke o manjkajoči delovni 
dobi, potrdilo o zaključeni izobrazbi, 
velikokrat tudi duplikat spričevala. V 
teh primerih uporabniki ne razisku-
jejo sami, temveč jim naši arhivisti 
poiščejo zahtevane dokumente, jih 
skopirajo in overijo. Takšne kopije so 
potem enake originalu,« razlaga Gos-
tečnikova in dodaja: »V arhivu hra-
nimo tudi veliko gradbenih načrtov, 
ki so izredno zanimivi in za uporabni-
ke zelo uporabni. Hkrati so bili zaradi 
pogoste uporabe podvrženi številnim 
poškodbam. Veliko pozornost zato 
pri načrtovanju dela namenjamo di-
gitalizaciji. Na ta način zaščitimo ori-
ginalno gradivo, uporabniki pa lahko 

pregledu-
jejo digital-

ne kopije. Di-
gitaliziranega je res 

veliko arhivskega gradiva, 
tudi vse pergamentne listine, ki jih je 
več kot 1.100 in so nastale med leto-
ma 1264 in 1869.«

Register fondov in zbirk je dostopen 
tudi prek spleta (spletna stran www.
siranet.si). Namenjen je podajanju 
informacij o arhivskem gradivu, ki 
ga hranijo, nekateri zapisi vsebujejo 
tudi digitalizirane dokumente, ki si 
jih uporabniki lahko ogledajo kar na 
domačem računalniku.

 RAZSTAVE, IZOBRAŽEVANJA,     
ZALOŽNIŠTVO
Z razstavami, izobraževanji, kon-
ferencami, dnevi odprtih vrat, pre-
davanji ter predstavitvami arhiva 
in njegove dejavnosti mlajšim ge-
neracijam približujejo bogastvo 
arhivskega gradiva lokalnemu pre-
bivalstvu ter s tem širijo svojo pre-
poznavnost v lokalnem in medna-
rodnem okolju.

Založniška dejavnost Pokrajinskega 
arhiva Maribor ima dolgo tradicijo. 
Arhiv vsakoletno izda številne pub-
likacije, ki imajo večletno tradici-
jo, nekatere to pot šele začenjajo. 
Najzanimivejše za široko javnost so 
vsekakor publikacije, ki jih izdamo 
ob različnih razstavah. Te nastajajo 
na osnovi ohranjenega arhivskega 
gradiva in skozi njega pripovedujejo 

V registru arhiva je 
kar 2.045 fondov
in zbirk, kar fizično 
predstavlja več 
kot 18 tekočih 
kilometrov
gradiva.
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"Vedno
me žene želja po 
pridobivanju in

poglabljanju novih 
znanj in izkušenj,

ki zame 
predstavljajo 

svojevrsten izziv."

mag. Nina Gostečnik, 
direktorica Pokrajinskega 

arhiva Maribor

zgodbe, vezane na zgodovino ob-
močja, ki ga arhiv pokriva. 

»Razstave se navezujejo tudi na 
zgodovino šolstva, posameznih šol, 
zgodovino mest in krajev ter na po-
membne dogodke. Naj omenim le ne-
kaj naslovov: Metalna Maribor, TAM, 
Hidromontaža Maribor, Jeklotehna 
Maribor, TVT Boris Kidrič, Vodni stolp 
v Mariboru in gradnja elektrarn na 
Dravi ob 50 letnici dviga Vodnega 
stolpa, Spomini na Vlak bratstva in 
enotnosti in slovenske izgnance med 
okupacijo, Spomini iz svetovne vojne 
1914–1918 dr. Alojzija Trstenjaka, 
Stoletni mariborski glavni most, 140 
let Plinarne Maribor, Okupirani Ma-
ribor 1941-1945, Varašanci – prek-
murski meščani, Trg Turnišče v arhi-
vskih virih, Mariborski teden, Maribor 
v letu 1965, Jugoslavija prihaja, Ma-
ribor – mesto, hiše, ljudje in še mnoge 
druge,« razlaga Nina Gostečnik.

Vsako leto arhiv izda tudi dodatni 
zvezek v seriji Gradivo za zgodovino 
Maribora (GZM). Ta izhaja že več kot 
štiri desetletja in prinaša objave vi-
rov, ki so pomembni za raziskovanje 
Maribora in njegove zgodovine. V 
letu 2020 so začeli izdajati še serijo 
Gradivo za zgodovino Koroške, kjer 
je izšla že prva številka in verjame-
jo, da bo sledila poti, kot jo je začr-
tala publikacija GZM. 

Trenutno sta v arhivu še vedno na 
ogled razstavi iz leta 2020: TVT Bo-
ris Kidrič Maribor – ob progi in za 
progo ter razstava Metalna Maribor 
– fotografska zgodba. V Muzeju na-
rodne osvoboditve Maribor trenut-
no gostuje razstava, pri kateri smo 
sodelovali z več deležniki in je bila 
pripravljena ob stoti obletnici ko-
roškega plebiscita. 

»V letošnjem letu načrtujemo še 
razstavi Biseri koroške dediščine av-
torja dr. Vinka Skitka, ki bo predsta-
vila najstarejše in najbolj izstopajoče 

gradivo, ki se nanaša na prostor ko-
roške regije ter razstavo Pozdrav iz 
Maribora in okolice – fotografije in 
razglednice od konca 19. stoletja do 
leta 1945 avtorice Sabine Lešnik, ki 
bo prikazala številne, še ne videne ali 
objavljene podobe. Poseben letošnji 
projekt je tudi izdaja obsežne publi-
kacije Gospostvo Negova, kot ga sli-
kajo arhivski viri, ki jo pripravlja Moj-
ca Horvat in prinaša izčrpno analizo 
arhivskega gradiva, ki ga hranimo v 
tem fondu,« tako o načrtih Gosteč-
nikova.  

 UČNE URE ZA PREDSTAVITEV 
ARHIVSKE DEJAVNOSTI
»V Pokrajinskem arhivu Maribor or-
ganiziramo učne oz. spoznavne ure, 
ki so namenjene predstavitvi arhivske 

dejavnosti, našega dela in gradiva. S 
tem želimo predvsem mlajšim gene-
racijam, ki nas obiščejo v sklopu dni 
dejavnosti, predstaviti pomen kultur-
ne dediščine in arhivov. Predstavitve 
prilagodimo vsaki šolski skupini in 
jim prikažemo nekaj zgodovinskih 
zanimivosti kraja, iz katerega pri-
hajajo.« Poleg tega organizirajo še 
delavnice, kjer se učenci sami preiz-
kusijo v raziskovanju po arhivskem 
gradivu, izdelajo voščene pečate in 
pišejo s kaligrafskim peresom. Vse 
te dejavnosti prilagodijo tudi dru-
gim zainteresiranim skupinam. 

 TAMOVI DOKUMENTI SO V ENEM 
OD NAJOBSEŽNEJŠIH FONDOV
Fond Tovarna avtomobilov in mo-
torjev Maribor je eden izmed ob-
sežnejših fondov v skupini gospo-
darstva. Obsega kar 1.258 arhivskih 
škatel gradiva in nekaj kartotečnih 
omar, gradivo pa je nastalo med le-
toma 1941 in 2008. Med gradivom 
najdemo vse, kar bi nas lahko zani-
malo o zgodovini in razvoju tovar-
ne, proizvodnji, izdelkih, delavcih 
in življenju v tovarni. Med najza-
nimivejšim gradivom je zagotovo 
obsežna fototeka, v kateri najde-
mo fotografije, nastale med letoma 
1941 in 1987, gradbene projekte in 
načrte za objekte, ki so nastali med 
leti 1941 in 1990, zelo zanimiva je 
tudi kronika, v kateri kronist opisuje 
delo v tovarni od leta 1944 do leta 
1983. Najdemo še zapisnike uprav-
nega odbora, delavskih svetov, za-
ključne račune in številne druge 
dokumente. 

V arhivu so o Tovarni avtomobilov 
in motorjev leta 2007 že pripravili 
obsežno razstavo, ki jo je spremljal 
tudi spominski zbornik.
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 POSEBEJ ZANIMIVO JE OBDOB-
JE  ŠTEVILNIH STEČAJEV VELIKIH 
PODJETIJ
Po končanem študiju zgodovine in 
angleškega jezika v Mariboru se je 
zaposlila v arhivu kot arhivistka, do-
deljeno ji je bilo področje fondov 
in ustvarjalcev s področja gospo-
darstva. Kot pravi nova direktorica, 
poleg skrbi za arhivsko gradivo, ure-
janje, popisovanje in prevzemanje 
to področje s sabo prinaša številne 
izzive. »Vsak ustvarjalec tega pod-
ročja ima svojo posebnost, zato sem 
se kaj hitro zakopala v področne za-
konodaje in naštudirala značilnosti 
posameznih panog. Posebej zanimi-
vo je obdobje številnih stečajev ve-
likih podjetij, kamor spada tudi stečaj 
Tovarne avtomobilov in motorjev 
Maribor. Ob novih stečajih je bilo tre-
ba naštudirati stečajno zakonodajo 
in pristojnosti našega arhiva v takš-
nih primerih.« 

Mag. Nina Gostečnik je v arhivu 
sodelovala pri številnih projektih. 
»Vodila sem organizacije izobraže-
vanj za zaposlene pri ustanovah, za 
katere smo pristojni, in obenem izva-
jala nekatera predavanja, sodelovala 
sem pri organizaciji vsakoletne med-
narodne konference in vodila uredni-
štvo zbornika, ki je ob konferenci vsa-
ko leto izšel. Hkrati sem urednica tudi 
drugih publikacij, ki jih arhiv izdaja. V 
delo arhiva sem bila vpeta na števil-
nih področjih, ustvarjala sem svoje 
razstave in sodelovala pri nasta-
janju razstav svojih kolegov: 
od prevajanja v angleški je-
zik do postavitve razstav 
in publikacij v smislu 
grafičnega obliko-
vanja in priprave na 
tisk.« 

Pripravila je 
tudi kar nekaj 
odmevnih raz-
stav in ponos-
no lahko reče, 

da je bila vsaka zase zelo posebna 
in čustvena. »Pri vsaki od njih sem v 
pripravo vpela nekdanje zaposlene 
in tako je bila dodana osebna nota, 
ki v človeku pusti sled. Vsake od teh 
razstav se res zelo rada 
spominjam.« 

 PO 15 LETIH KORAK NAPREJ
Po petnajstih letih dela v Pokrajin-
skem arhivu Maribor se je odločila 
narediti korak naprej. Pravi, da ji 
prav pretekle izkušnje in delovan-
je v zavodu dajejo svež pogled na 
izvajanje del in nalog Pokrajinskega 
arhiva Maribor ter uresničevanje 
slovenske kulturne politike na pod-
ročju varstva dokumentarnega in 
arhivskega gradiva. »Vedno me žene 
želja po pridobivanju in poglabljan-
ju novih znanj in izkušenj, ki zame 
predstavljajo svojevrsten izziv; prav 
takšen bo gotovo vodenje Pokrajin-
skega arhiva Maribor. Pokrajinski 
arhiv Maribor združuje res odličen 
kolektiv, ki vestno skrbi za arhivsko 
gradivo, ki ga hranimo. Skupaj smo v 
preteklosti uresničili številne projekte 
in verjamem, da bomo s takšno vne-
mo nadaljevali tudi v prihodnje. Naša 
učinkovitost in ustvarjalnost sta vse-
kakor zagotovilo, da bomo tudi na-
dalje delali dobro in svojim uporab-
nikom zagotavljali ustrezno pomoč 
in storitve,« še za konec dodaja nova 
direktorica mag. Nina Gostečnik.  

Stavba na 
Glavnem 
trgu, kjer 
se nahaja 

arhiv

Predsedniki delavskih 
svetov in upravnih 

odborov 1950–1960 

(Vir: Tovarna avtomobilov Maribor, 60 let – 
spominski zbornik, Pokrajinski arhiv Maribor, 2007)
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Največ k vitalnosti podjetja v kriznih situacijah pripomorejo dobri 
odnosi med sodelavci, pripravljenost za prilagajanje in spoštovanje.

"Svež zrak
je naše poslanstvo"

O podjetju, aktualnih projektih in industriji prezračevanja 
smo se pogovarjali z direktorico podjetja Pichler&Co, 

Rebeko Prodanovič.

EKIPA PODJETJA 
PICHLER&CO

MODERNI PROSTORI 
V CONI TEZNO

 Prosim opišite nam začetke 
podjetja in kje je podjetje danes.
Podjetje PICHLER&CO Maribor sta 
ustanovila Uroš Prodanovič in pod-
jetje Lufttechnik J. PICHLER Klagen-
furt – Avstrija januarja leta 1994. 
Ustanovitelj Uroš Prodanovič, z 
dolgoletnimi izkušnjami s področ-
ja prezračevanja in klimatizacije se 
je povezal s priznanim podjetjem s 
tega področja iz tujine, da bi s tem 
ponudil nove in kvalitetne proizvo-
de. Sprva je imelo podjetje sedež 
na Studencih v Mariboru. Leta 2004 
se je preselilo v novogradnjo v Coni 

Tezno, ki je bila zasnovana povsem 
po meri podjetja. Temelji za še na-
daljnjo širitev so bili vzpostavlje-
ni že pri načrtovanju in tako se je 
2010 dogradila dodatna poslovna 
stavba.

Od 2010, po upokojitvi ustanovite-
lja, podjetje vodim njegova hči, ki 
sem v podjetju do danes aktivna že 
18 let. 

Menim, da so vprašanja po številu 
zaposlenih še ostanek vrednotenja 
moči podjetja iz industrijske dobe. 
V sedanji informacijsko-digitalni 

dobi lahko agilen posameznik, če-
tudi je pravno formalno registriran 
kot samostojen podjetnik zasnuje, 
zaobjame in spelje zavidljive pro-
jekte v odlični navezi s kooperanti, 
kar nenazadnje mnogokrat opažamo 
pri naših kupcih. Da vendarle odgo-
vorim na vaše vprašanje, v Mariboru 
nas trenutno dela 5, v celotnem Pi-
chler Holdingu več kot 200 ljudi.

 Vaši proizvodno-skladiščni pro-
stori v Coni Tezno obsegajo 2000 
m2 pokritih in 3000 m2 nepokritih 
površin. Lokacija v Coni Tezno ima 
verjetno kar nekaj prednosti. Kje 

povezujemo uspešne
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ZA MOST NA OTOK PELJEŠAC SO 
ZASNOVALI IN PROIZVEDLI 1600  METROV 

ALUMINIJASTIH PREZRAČEVALNIH CEVI

jih vi vidite in kaj v Coni Tezno še 
pogrešate?
Dobre zunanje prometne poveza-
ve so vsekakor prednost. Izboljšati 
bi morali notranji promet (ponekod 
nesmiselne prednostne ceste, plas-
titev cestišča), kakovost pitne vode 
in odpreti trg komunalnih storitev.

 Ali trenutno delate na kakšnih 
večjih projektih, na katere ste še 
posebej ponosni?
V začetku leta 2021 je bila vseka-
kor najatraktivnejša dobava 1.600 
metrov aluminijastih prezračevalnih 
cevi zasnovanih in proizvedenih iz-
ključno v Mariboru za most, ki se tre-
nutno gradi na polotok Pelješac na 
Hrvaškem.

Tudi v preteklem letu so, kljub vsem 
dobro znanim corona razmeram, 
naši izdelki našli mesto tako v indu-
striji (Krka, Paloma, Roto - Pavljinek), 
storitvenih dejavnostih (Unicredit 
Banka, Cukrarna Ljubljana ipd.), tu-
rizmu (Thermana Laško ipd.) in seve-
da mnogih stanovanjskih objektih.

 Kako ste se vi osebno in vaše pod-
jetje soočili s pandemijo koronavi-
rusa, ki traja že eno leto? Česa se 
lahko naučimo iz tega obdobja?
Sprva, torej marca 2020, je bilo vse-
kakor veliko nejasnosti in zaradi tega 
tudi skrbi. Sedaj, po celem letu dru-
gačnega načina dela, se je potek de-
lovnega življenja utekel. Kakor vsa-
ko krizo smo in bomo tudi tokratno 
z razumevanjem, prilagodljivostjo in 
pripravljenostjo prebrodili. Kot zme-
raj do sedaj se je izkazalo, da največ 
k vitalnosti podjetja v kriznih situa-
cijah pomagajo dobri odnosi med 
sodelavci, pripravljenost za prilaga-
janje in spoštovanje, ki se gradi brez 
odstopanj iz dneva v dan, v dobrih in 
manj dobrih gospodarskih časih. 

 Glede na to, da se ukvarjate s 
prezračevalnimi sistemi za večje 
objekte in industrijo - kje vidite 

glavne smeri tehnološkega razvo-
ja? Mogoče glede na situacijo Covid 
19 - zaprti prostori bivanja, bolni-
šnice, industrija in preprečevanje 
okužb  po aerosolih.
Naše poslanstvo že od ustanovitve 
naprej je naša angažiranost iz dneva 
v dan za resnično svež in neopore-
čen zrak, ki je temelj zdravja. Skrb za 
svež zrak je neodvisna od trenutne 
situacije in neodvisna od lokacije, 
pa naj gre za bivalne, bolnišnične ali 
industrijske prostore. Na naši sple-
tni strani www.pichler.si objavljamo 
študije neodvisnih strokovnjakov 
o pomembnosti pravilno zasnova-
nih, proizvedenih in vgrajenih pre-
zračevalnih sistemov -  predvsem 
za Covid razmere. Morda bi na tem 
mestu vendarle omenila, da se na tr-
žišču z velikim medijskim pritiskom 
promovira prezračevalne sisteme 
predvsem za hišno in stanovanj-
sko prezračevanje, ki so za Covid 
razmere neprimerni in neustrezni. 
V našem podjetju smo se zavestno 
odločili, da se oglaševalske bitke ne 
gremo, saj smo prepričani, da bodo 
neizpodbitna strokovna dejstva in 
kakovost na dolgi rok sama pokazala 
jasnino na tem področju.

 Kakšna je vaša vizija razvoja 
podjetja?
Vizija razvoja našega podjetja gre v 
sokoraku z razvojem našega matič-
nega podjetja, kjer je baziran inova-
tiven pristop snovanja  prezračeval-
nih rešitev.

 Kako vi, kot vodja, usklajujete 
poslovno in zasebno in življenje? 
Se vam zdi, da sodobni menedžerji 
temu posvečajo dovolj pozornosti?
Vsekakor sem na začetku želela sto-
piti v očetove čevlje in nadaljevati 
njegov način dela, vodenja. A telo 
je na svoj nedoumljiv način poka-
zalo, da se tako ne bo dobro izšlo, 
ne zame in ne za podjetje. Vsak člo-
vek je drugačen in po mojem mne-
nju mora delovati v skladu s svojo 
osebnostno naravo in ne proti njej. 
Najti in uveljaviti svoj način delo-
vanja, vodenja ni bilo enostavno, 
predvsem zaradi  utečenosti teda-
njih navad. Sedaj po enajstih letih 
samostojnega vodenja lahko jasno 
rečem, da je bil za naš uspeh pre-
daje poslovanja iz ene generacije 
na naslednjo, zaslužen sinergijski 
splet različnih dejavnikov. Ti so med 
drugimi zagotovo očetov postopen 
dejanski (ne zgolj papirnati) prenos,  
zanesljivi in angažirani sodelavci ter 
moja značajska trdnost.

Pripravilo: Uredništvo
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Najnovejši Globalni podjetni-
ški monitor za Slovenijo, ki 
meri zgodnjo podjetniško 

dejavnost, ugotavlja, da je indeks 
TEA, ki ponazarja delež odraslih pre-
bivalcev Slovenije, ki so na začetku 
podjetniškega delovanja (nastajajo-
či podjetniki), in tistih, ki že imajo 
podjetje in izplačujejo plače, ven-
dar ne več kot tri leta in pol, v letu 
2020 upadel s 7,8 % v letu 2019 
na 6,0 %. Pri tem velja poudariti, da 
upad TEA-indeksa zaznavamo tudi 
v drugih evropskih državah, med-
tem ko je na globalni ravni celotna 
zgodnja podjetniška dejavnost celo 
narasla. V povprečju je indeks TEA 
v evropskih državah znašal 8,1 %, 
primerjava Slovenije z osemnajsti-
mi evropskimi državami pa pokaže, 
da smo v evropskem merilu šele na 
14. mestu. Najvišje stopnje zgodnje 
podjetniške dejavnosti so dosegle 
Latvija (15,6 %), Slovaška (13,9 %) 
in Hrvaška (12,7 %), najnižje pa Ita-
lija (1,9 %), Poljska (3,1 %) in Nem-
čija (4,8 %). 

V letu 2020 je bilo največ zgodnje 
podjetniške dejavnosti med mladi-
mi v starosti od 25 do 34 let. Od-
stotek nastajajočih in novih podje-
tnikov je v Sloveniji znašal 37,49 %, 
medtem ko je v vseh analiziranih dr-
žavah GEM bil v povprečju 32,10 % 
in v evropskih državah 30,25 %. Po-
rast zgodnje podjetniške dejavnosti 
te skupine mladih bi lahko pripisali 
njihovi ustreznejši pripravljenosti 

Leto pandemije je v Sloveniji zaznamovalo precejšen 
upad celotne zgodnje podjetniške dejavnosti. 

Pandemija in zgodnja 
podjetniška dejavnost
Pripravil: prof. dr. Miroslav Rebernik, 
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, UM

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največja svetovna raziskava podjetništva. Slovenski del 
raziskave soustvarja raziskovalni tim na Inštitutu za podjetništvo in management malih podjetij na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. 
dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej 
Rus. Podrobni rezultati raziskave so dostopni na http://ipmmp.um.si/ in na www.gemconsortium.org.
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za izkoriščanje podjetniških prilož-
nosti, povezanih z delom na daljavo, 
in ustreznejšo digitalno pripravlje-
nostjo, ki je v času epidemije pos-
tala ključna konkurenčna prednost. 
Žal se je v tej starostni skupini moč-
no zmanjšal delež žensk. A zazna-
vamo precejšen zaostanek najmlaj-
še starostne skupine (od 18 do 24 
let), ki je v poprečju skoraj trikrat 
manj zgodaj podjetniško dejavna v 
primerjavi z vrstniki iz proučevanih 
skupin držav. Razlog gre najverje-
tneje pripisati množični vključeno-
sti mladih v srednješolsko in terci-
arno izobraževanje v Sloveniji. Zelo 
je upadla tudi zgodnja podjetniška 
dejavnost starostne skupine od 45 
do 54 let (s 25,6 % na 14,11 %). 
Upad je na prvi pogled presenetljiv, 
saj gre za posameznike v zrelem 
obdobju kariere, ki imajo ustrezna 
znanja in veščine, z leti pa so si že 
ustvarili potrebne mreže povezav 
za potencialno uspešno samostoj-
no podjetniško pot. Ocenjujemo, 
da je močan razlog za tako izrazit 
upad zgodnje podjetniške dejav-
nosti v skupini, ki je sicer potenci-
alno zelo obetavna, po eni strani v 
višjih oportunitetnih stroških zaradi 
splošne negotovosti, po drugi strani 
pa v težnji po izkoriščanju varnega 
zavetja v obstoječih zaposlitvah in 
pomoči državnih intervencij v času 
krize. 

Veseli, da se je tudi lani že tretje 
leto zapored povečala zgodnja pod-
jetniška dejavnost žensk v Sloveniji. 
V letih od 2018 do 2020 se je pove-
čala za skoraj 10 odstotnih točk, na 
38,3 %, in tako prvič v opazovanem 
obdobju presegla evropsko povpre-
čje (38,1 %). Ta rezultat je presene-
tljiv, saj kaže, da je padec gospodar-
ske dejavnosti v času pandemije, 
ki je na trgu dela izraziteje priza-
dela ženske, posledično prispeval 
k intenzivnejšemu ustanavljanju 
podjetij s strani žensk. Primerjava 
Slovenije z evropskimi državami 
GEM glede zgodnje podjetniške de-
javnosti med spoloma kaže, da se 

je v letu 2020 Slovenija uvrstila na 
deveto mesto med 18 proučevani-
mi državami. Največjo participacijo 
žensk v zgodnji podjetniški dejav-
nosti v letu 2020 sta sicer izkazovali 
Švica (47,21 %) in Nemčija (46,51 
%), najmanjšo pa Italija (23,97 %) 
in Luksemburg (31,26 %).

Kriza zaradi epidemije koronaviru-
sne bolezni Covid-19 je povzročila 
velike spremembe v podjetništvu, 
vendar te niso zmeraj negativne. 
Čeprav je za nekatera podjetja po-
menila težave v poslovanju, je za 
marsikaterega podjetnika pomeni-
la tudi pojavljanje novih poslovnih 
priložnosti. V Sloveniji je v času kri-
ze zaradi epidemije koronavirusne 
bolezni Covid-19 kar tretjina zgo-
dnjih podjetnikov zaznala nove po-
slovne priložnosti, kar je toliko kot v 
povprečju v evropskih državah. Tudi 
ko gledamo delež podjetnikov, ki so 
izstopili iz poslovanja zaradi krize, 
povzročene z epidemijo koronavi-
rusne bolezni Covid-19, to ni najpo-
gostejši razlog. Navedlo ga je 12,1 
% podjetnikov, kar je bistveno manj 
kot v evropskih državah (20,1 %). 
Med razlogi prevladujejo prodaja, 
izkoriščanje druge priložnosti, upo-
kojitev ali drugi osebni razlogi (65,2 
%), finančni razlogi (13,4 %), dav-
čne in vladne politike ali birokraci-
ja (9,3 %). Da pandemijska kriza ni 
pomembneje vplivala na izstope iz 
poslovanja, je treba delno pripisati 
tudi nizu protikoronskih zakonov s 
finančnimi ukrepi za blažitev pos-
ledic pandemije, v katerih je vrsta 
ukrepov namenjenih financiranju 
stroškov poslovanja podjetja in 
podjetnika, ki lahko preprečujejo 
odločitev podjetnika o izstopu ali 
izstop prestavljajo v prihodnost. 

Po mnenju posebej izbrane skupine 
izvedencev, ki jih anketira GEM, so 
se nova in rastoča podjetja v Slo-
veniji, po mnenju nacionalnih izve-
dencev, proaktivno odzvala na zapr-
tje zaradi epidemije koronavirusne 
bolezni Covid-19 (sprejela so nove 

načine poslovanja, spodbujala delo 
od doma, prilagodila svoje izdelke 
in storitve, odkrila nove poslovne 
priložnosti ipd.). Na lestvici od 1 
do 10 je bil njihov odziv ocenjen s 
6,73, s čimer smo se uvrstili v zgor-
njo polovico lestvice vseh sodelu-
jočih držav GEM in nad povprečje 
Evrope, kjer ocena znaša 6,46. Kljub 
proaktivnemu odzivu podjetniške-
ga sektorja so pri zgodnjih ukrepih 
vladnih politik za zajezitev posledic 
pandemije na področju gospodar-
stva zabeleženi slabši rezultati. Slo-
venski izvedenci so ta okvir ocenili 
s povprečno oceno 4,92, povprečje 
evropskih držav pa znaša 5,29. Veči-
na izvedencev iz držav, sodelujočih 
v raziskavi GEM, ocenjuje zgodnji 
vladni odziv na pandemijo korona-
virusne bolezni Covid-19 kot neza-
dovoljiv ali nezadosten.

V svetovnem merilu so vladni ukre-
pi najviše ocenjeni v Savdski Arabi-
ji, tesno ji sledijo Združeni arabski 
emirati in Nizozemska, ki je tudi 
sicer država, kjer podjetniška de-
javnost tradicionalno uživa veliko 
podporo. Slovenski izvedenci so 
se najbolj strinjali, da je vlada med 
pandemijo koronavirusne bolezni 
Covid-19 zaščitila delavce novih in 
rastočih podjetij ter njihove stranke 
(povprečna ocena 5,94), vse preos-
tale trditve so negativno rangirane, 
s povprečnimi ocenami nižjimi od 
5. O vladnem odzivu na gospodar-
ske posledice zaradi epidemije ko-
ronavirusne bolezni Covid-19 smo 
povprašali tudi podjetnike, ki so na 
vprašalnik odgovarjali po tako ime-
novanem prvem valu, ki je obetal 
izboljšanje epidemiološke situacije 
in so vladni ukrepi zaradi pandemije 
že prišli bolj do izraza. Več kot polo-
vica ustaljenih podjetnikov (52,88 
%) meni, da se je slovenska vlada 
učinkovito odzvala na gospodarske 
posledice pandemije, kar je nekoli-
ko nad evropskim povprečjem.
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Brez strahu
pred točo

V poletnih mesecih nas kaj hitro lahko preseneti vsem neljuba toča. Še 
poseben strah pred poškodbami toče imajo lastniki vozil - kako poteka 

popravilo poškodb po toči smo preverili pri podjetju M&M PDR.

Pripravilo: uredništvo

 Nam lahko na kratko predstavite 
vaše podjetje?
Naša pot se je začela leta 2008, in 
sicer kot samostojna pot direktorja 
Mitje Planinška, ki je svoje izkušnje 
leta in leta nabiral z delom (hlad-
nim kleparstvom) v tujini. Nato se je 
decembra 2008 z željo po ustalitvi 
odločil, da bo v Sloveniji začel sa-
mostojno pot kot izvajalec mehan-
ske obdelave kovin, natančneje hla-
dnega kleparstva – širši javnosti bolj 
priljubljen izraz je popravilo po toči. 
Leto 2008 je torej zanj predstavlja-
lo neki zaključek in ter hkrati zače-
tek poti izključno v Sloveniji. Zaradi 
strateškega položaja (dostopnost, 
bližina AC, gosta poseljenost, bližina 
subjektov s področja avto-industri-

je, dobavitelji-odjemalci, energet-
ska omrežja ipd.) se je odločil, da bo 
sedež podjetja v Coni Tezno. Vedeti 
je treba, da Cono Tezno sestavljajo 
priznana podjetja iz različnih gospo-
darskih panog, enako velja za njeno 
bližnjo okolico, v kateri je kar nekaj 
avtohiš in zavarovalnic. Prav tako je 
območje izven Cone Tezno zelo po-
seljeno, kar je za panogo hladnega 
kleparstva zelo pomembno, še po-
sebej, če poudarimo, da dejavnost 
popravila po toči spada v kategorijo 
(neke vrste) sezonskega dela, saj je 
odvisna od vremena in njegovega 
pojava toče, ki je značilna predvsem 
za mesece med majem in oktobrom. 
Seveda se v primeru večjih škodnih 
dogodkov popravila izvajajo tudi 

v drugih mesecih. Bistvo hladnega 
kleparstva je, da so stroški popra-
vila bistveno manjši, medtem ko 
popravilo poteka precej hitro. Tako 
lahko v večini primerov stranka dobi 
vozilo nazaj še isti dan. Predhodne 
izkušnje Mitje Planinška na tem po-
dročju niso ostale neopažene – pri 
avtohišah in drugih subjektih s pod-
ročja avtoindustrije je bilo njegovo 
kakovostno delo hitro prepoznano. 
Trdimo lahko, da svoje delo opravlja 
kot strokovnjak, zato je nemogoče 
opaziti, da je bilo vozilo poškodo-
vano in popravljeno, kar je zelo po-
membno za lastnika vozila, saj le-to 
ohranja svojo prodajno vrednost. 
Prepoznavnost, kakovost opravlje-
nega dela, dvig povpraševanja, želja 

PREVERJANJE OZ. TEST KAKOVOSTI SE 
OPRAVI S SISTEMOM DRIVENSCAN PROSTORI V CONI TEZNO
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trga so pokazali, da je čas za spre-
membe. Leta 2019 je Mitja Planin-
šek skupaj s še dvema partnerjema 
ustanovil podjetje (sedaj znano pod 
imenom) M&M PDR. Vsak izmed njih 
ima izkušnje na področju hladne-
ga kleparstva, vendar iz različnih 
držav po svetu, kar veliko prispeva k 
ustvarjanju in razvoju novih idej in 
zamisli. Podjetje M&M PDR trenutno 
zaposluje štiri osebe na različnih 
področjih, sklenjene ima pogodbe 
z vsemi večjimi zavarovalnicami v 
Sloveniji, prav tako avtohišami in 
je edino v Sloveniji, ki pri svojem 
delu uporablja sistem driveNscan – 
podjetje je razvilo celovit sistem, ki 
se uporablja za cenitve vozil, ki so 
poškodovana zaradi toče (optični 
čitalnik za vozila, ki je računalniško 
podprt s pripadajočo programsko 
opremo).

 Kako poteka popravilo 
po toči?
Popravilo udrtin, ki nastanejo na ka-
roseriji vozila kot posledica toče, se 
izvaja s tehniko hladnega ravnanja 
pločevine, v tujini bolj poznano pod 
kratico PDR – paintless dent repair. 

Naši strokovnjaki za hladna popra-
vila pri svojem delu uporabljajo po-
sebno orodje, s katerim na notranji 
strani dosežejo udrtino in jo z rah-
limi pritiski zgladijo tako, da se na 
zunanji strani poškodovanega dela 
pločevina povrne v prvotni položaj. 
Če udrtine ni mogoče doseči z orod-
jem, za popravilo uporabijo t. i. iz-
vlečne čepe, ki jih je treba uporabiti 
v kombinaciji s posebnim lepilom, ki 
ne poškoduje laka vozila. Postopek 
hladnega popravila je zanesljiv in 
učinkovit postopek popravila, brez 
potrebnega kitanja ali ličenja poško-
dovane karoserije, za katerega so 
potrebne večletne izkušnje. 

Po končanem popravilu vozila opra-
vimo preverjanje oz. test kakovosti s 
sistemom driveNscan. 

V primeru naravnega pojava toče vi-
soke jakosti oz. intenzitete lahko na 

vozilu poleg udrtin nastanejo tudi 
druge poškodbe vozila, kot so po-
škodbe ali razbitje vetrobranskega 
stekla, poškodbe drugih (okrasnih) 
sestavnih delov vozila ipd.
V takšnem primeru na vozilu opravi-
mo vsa potrebna popravila, da vozilo 
povrnemo v prvotno stanje, in sicer:

menjavo vetrobranskega stekla,

ličarske storitve,

menjavo delov (npr.: svetlobna 
telesa in ogledala, pokrov mo-
torja, strešna letev, letev pomič-
nega okna ipd.).

 Kako ste občutili pandemijo 
Covid-19 v preteklem letu?
Spomladi leta 2020 smo se spo-
padali s situacijo, za katero si naj-
verjetneje nihče od nas ni nikdar 
prestavljal, da se lahko zgodi. Svet 
se je v zelo kratkem času skoraj 
povsem ustavil. Tako kot večina (po 
vsem svetu), smo tudi mi morali 
16. 3. 2020 povsem ustaviti svo-
je poslovanje. Seveda se je bilo s 
tem kar težko sprijazniti, vendar je 
pomembno, da v prvi vrsti poskrbi-
mo za zdravje in varnost vseh nas. 
Čeprav lahko izvajamo svoje storitve 

povsem brezstično (prevzem in pre-
daja vozila) in z upoštevanjem vseh 
ukrepov, v tistem obdobju to ni bilo 
možno. Ker pretežno opravljamo 
popravila za stranke zavarovalnic, 
morajo le-te prijaviti škodo, bodisi 
osebno ali prek spleta. Osebno tega 
ni bilo mogoče storiti, kljub prijavi 
škode prek spleta pa stranke niso 
mogle do nas, saj so veljali različni 
odloki v zvezi z omejitvami gibanja 
med občinami, kasneje regijami. V 
vmesnem času smo se ukvarjali z 
nabavo na novo predpisane zašči-
tne opreme, spremljanjem dnevno 
se spreminjajočih pravil in ukrepov, 
izdelovanjem strategije ponovnega 
odpiranja in iskanjem novih poslov-
nih idej. S 1. 6. 2020 smo dočakali 
prva sproščanja, ki so nam nekaj 
časa omogočala poslovanje oz. izva-
janje storitev izključno za poslovne 
subjekte. Vse do danes se je razvr-
stilo ogromno različnih sproščanj in 
omejitev, ki nam nekako omogočajo 
vrnitev v »normalo«. Pohvalimo se 
lahko, da smo to krizo prebrodili s 
skupnimi močmi in željo po delu, 
ohranili smo delovna mesta in pri-
dobili nove pogodbene partnerje. 
Sedaj le še čakamo, da pade toča. 

SISTEM DRIVENSCAN

Vizija podjetja je imeti vodilno vlogo pri
izvajanju cenitev in hladnih popravil
vozil, poškodovanih zaradi toče.
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100-milijonski 
stroški delodajalcev 

kot posledica 
bolniškega absentizma

V obdobju 2010–2018 se je število primerov 
bolniške odsotnosti povečalo skoraj za 30 %. 

Piše: Marko Bauman, zasebni detektiv

Če so v letu 2010 zdravniki izdali blizu 215.000 
bolniških odločb, je bilo le-teh v letu 2018 izda-
nih skorajda 300.000. V Sloveniji je tako na leto 

izgubljenih več kot 10 milijonov delovnih dni, oziroma je 
dnevno v bolniškem staležu skorajda 40.000 zaposlenih 
– skrb vzbujajoče številke, ki nas postavljajo v sam vrh 
Evrope po bolniškem absentizmu. 

Seveda moramo ločiti upravičen bolniški absentizem od 
zlorab bolniškega staleža, pri čemer zaposleni v času bol-
niškega staleža velikokrat delajo »na črno« ali prepros-
to zlorabljajo od zdravnika predpisani bolniški red. Kljub 
temu da uradnega podatka, kakšen delež celotnega 
bolniškega absentizma predstavljajo zlora-
be staleža, nimamo, obstajajo indici, ki 
kažejo na to, da je odstotek bistveno 
večji, kot bi si želeli priznati in je 
daleč od zanemarljivega. Ker se 
veliko podjetij skozi svoje de-
lovanje ni posebej ukvarjalo z 
zlorabami bolniških staležev, 
je znotraj delovnega okolja 
prišlo do dveh scenarijev:

     Posamezni primeri zlo-
rab so prerasli v sistemsko 
zlorabo bolniških staležev, 
pri čemer so takšne zlorabe 
zaposlenim postale povsem 

normalne, za delodajalca pa pomenijo enormne stroške. 

    Posamezni primeri zlorab se pojavljajo v manjših pri-
merih, ampak so nenehni, a ker se delodajalec nanje ne 
odzove, kljub temu, da gre za tako imenovane ponavljav-
ce, pripelje to do nezadovoljstva znotraj delovnega ko-
lektiva, posledično manjše storilnosti zaposlenih, kar je 
seveda ponovni razlog za dodatne stroške delodajalca.

V obeh primerih sta najučinkovitejši rešitvi nadzor  pre-
verjanje bolniških staležev. Kombinacija nadzora in dol-
goročno izboljšanje pogojev sta tista, ki lahko na dolgi 

rok sistemsko uredita to področje, vendar se 
moramo zavedati, da imamo ljudje različ-

ne značaje, različne cilje in da hkrati 
obstajajo tudi panoge, kjer je iz-

boljšava delovnih pogojev sko-
raj nemogoča. In kaj najbolj 

moti tiste zaposlene, ki s svo-
jim odnosom do dela in do 
delodajalca skrbijo za ne-
moten potek delovnih pro-
cesov? Ravno neodzivnost 
delodajalca proti ravnanju 
zaposlenih, ki zlorabljajo 
bolniški stalež! 



Novi v
stavbi UP

Tokrat vam predstavljamo štiri podjetja, ki so pred kratkim 
našla svoje mesto v poslovni stavbi UP znotraj Cone Tezno, na 

naslovu Cesta k Tamu 12, Maribor.

 NOVE IN NAPREDNE 
   TEHNOLOGIJE

Ineor je izjemno uspešno, vodilno 
in stabilno mednarodno podjetje, ki 
razvija programsko opremo za velika 
multinacionalna podjetja, večinoma 
svetovne šampione na svojem po-
dročju delovanja. Zagotavljajo jim 
najnovejše tehnologije ter kakovo-
stne, napredne in izjemno inovativ-
ne rešitve, ki so implementirane v 

Ineor 

storitvah in rešitvah po vsem svetu v 
več industrijah, tako v zasebnem kot 
v javnem sektorju. Njihovi naročniki 
so vodilni na svojem področju delo-
vanja (igralništvo, telekomunikacije, 
zdravstvo, mobilnost), zagotavlja-
jo jim rešitve za e-upravo, finance 
(tudi našo najnovejšo rešitev za 
upravljanje tveganj UseRisk), plat-
forme za igralništvo, novo mobil-
nost, upravljanje z energijo, teleko-
munikacije, zdravstvo, proizvodnjo 
in druge.

Uspešno razvijajo in integrirajo raz-
lične sisteme, od obstoječih lokal-
nih sistemov, ki upravljajo ključne 
poslovne procese, mobilne rešitve, 
ki nudijo zmogljive informacije in 
dinamično podporo pri odločanju 
na pametnih telefonih in tabličnih 
računalnikih, do preoblikovanja 

obstoječih rešitev v inovativne sto-
ritve v oblaku ali razvijanja od plat-
forme neodvisnih storitev v oblaku, 
vključno s pregledom, svetovanjem 
in rešitvami low code/no code.

Njihova izjemno tehnološko napre-
dna in zanesljiva ekipa, sestavljena 
iz vrhunskih strokovnjakov, ki za 
stranke razvijajo vrhunske rešitve, 
domuje tako v Ljubljani kot v Ma-
riboru, kjer je v prostorih poslovne 
cone Tezno našla sodobne, ustvar-
jalnemu delu na kožo pisane prosto-
re, ki so jih pri Ineorju tudi sodobno 
opremili in tako svoji ekipi zagotovi-
li vrhunske razmere za delo.
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Podjetje Protime je mlado tehno-
loško podjetje, ki deluje na trgu 
športnih meritev (»časomerilstva«) 
in obdelave podatkov ter organiza-
cije športnih prireditev. Za različne 
športne prireditve, tako na tekmo-
valni kot športno-rekreativni ravni 
zagotavljajo storitve »full service«, 
od elektronskih meritev rezultatov 
– časov (čip in transponder tehno-
logija, fotofiniš in video finiš stori-
tve, gps tracking), izdelave štartnih 
številk, računalniške obdelave po-

Protime

datkov, zagotavljanja live rezultatov 
na spletu in mobilnih napravah vse 
do celotnih izvedb tekmovanj »na 
ključ« Kot šele drugo časomerilsko 
podjetje v Sloveniji so od Atletske 
in Triatlonske zveze Slovenije prejeli 
uradno licenco za izvajanje meritev, 
kar omogoča meritve tudi na največ-
jih in kompleksnih športnih priredi-
tvah, kot edini v regiji se ponašajo 
tudi z licenco za tekmovanja serije 
Ironman. Letno sodelujejo na več kot 
140 športnih prireditvah v Sloveniji, 
na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini 
ter Srbiji in Črni Gori. V ekipi Protima 
stremijo k nenehnim izboljšavam 
svojih storitev ter dvigu kakovosti in 
promociji športa nasploh.

 40+ LET IZKUŠENJ
270+ NAROČNIKOV
4000+ UDELEŽENCEV TRENINGOV

Ekipa Baltazar consulting je speci-
alizirana za razvoj malih podjetij, 
velikih obrti in start-upov. Njihovo 
pomoč zagotovo potrebuje lastnik/
direktor, saj gre za bolj tehničen pro-
fil, ali pa podjetje, ki je odlično v teh-

Baltazar 
consulting

nologiji in »šepa« pri komercialnih 
dejavnostih. Navsezadnje direktorji 
in vodje cele dneve gasijo požare in 
tako ostane premalo časa za druge 
pomembne stvari.

V čem so res dobri?
Razumejo lastnika/direktorja,
motivirajo vodje in mojstre za 
sodelovanje, 
razvijajo veščine prodajnikov,
iščejo način, kako biti drugačen 
na trgu,
izdelajo digitalne vsebine: dizajn 
+ ustvarjalna prodajna besedila.

V poslovni stavbi Up najdete njiho-
vo pisarno. 

Spletna stran www.baltazar.si vam 
ponudi vse kontakte in še več infor-
macij. 

Specialna ponudba za Cono Tezno
Brezplačna predstavitev v Mariboru: 
TOP 10 digitalnih orodij za virtuali-
zacijo dela v pisarnah (administra-
cija, prodaja, kadri, nabava). Termin: 
oktober 2021.

Spoznajte direktorja Blaža Branca, v 
podcastu Okej, stručko. Nekaj epiz-
od:

Obrtnik in podjetnik,
Vodenje sestankov,
Vizija, strategija, plan.

Stručko je dosegljiv na vseh pod-
castnih platformah, YouTubu, Soun-
dCloudu in na naši spletni strani.
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 OSEBNI PRISTOP, KI TEMELJI NA 
STROKOVNOSTI, PRILAGODLJI-
VOSTI IN ZAUPANJU 

Od avgusta 2020 je v prostorih po-
slovne stavbe UP tudi pisarna za-
sebnega detektiva Marka Baumana. 
Dejavna je na področju izvajanja 
različnih oblik detektivske dejavno-
sti, s poudarkom na izvajanju nadzo-
ra in preverjanja bolniških staležev 
ter na varnostnem svetovanju in 
komercialni dejavnosti, povezani z 
zasebnim varovanjem, tako za prav-
ne kot fizične osebe. Ustanovitelj 
podjetja Marko Bauman ima več kot 
10 let izkušenj iz vodstvenih funk-
cij v sektorju zasebnega varovanja, 
kjer je nazadnje deloval kot direktor 
najzahtevnejšega dela zasebnega 
varovanja, in sicer kot direktor za 
področje prevoza gotovine in drugih 
vrednostnih pošiljk. Sodelovanje z 
različnimi bančnimi ustanovami, ve-
likimi trgovskimi verigami, verigami 
bencinskih servisov tako v Sloveniji 
kot izven meja Slovenije mu je omo-
gočilo razširiti področje strokovnega 

Detektiv 
Marko 
Bauman

znanja in zgraditi bogato mrežo za-
nesljivih zunanjih sodelavcev tako v 
Sloveniji kot v tujini. Kot zunanji po-
godbeni sodelavec sodeluje tudi s 
podjetjem Geld Service Austria, ki je 
v lasti Avstrijske nacionalne banke. 

Kaj nudijo v pisarni zasebnega de-
tektiva? Z njihovo pomočjo hitro, 
diskretno in učinkovito preverite, 
ali je bolniški stalež vaših zaposle-
nih res upravičen. Ažurno, zaneslji-
vo in dokazljivo pridobijo podatke, 
ali so potni stroški, ki jih priglasijo 
vaši sodelavci, resnični. Preprosto in 
nevsiljivo odkrivajo poslovne golju-
fije oziroma iskrenost poslovnih par-
tnerjev oziroma ljudi, s katerimi so-
delujete. Izvajajo tudi verodostojne 
in pravočasne poizvedbe za fizične 
osebe. 

Osebni pristop, ki temelji na strokov-
nosti, prilagodljivosti in zaupanju, 
zanesljivo vodi do jasnih rezultatov, 
učinkovito delo pa do ustreznih do-
kazov in diskretnost do pravih infor-
macij.

Poletje v 
Coni Tezno
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Novičke

Rubriko ureja: M. V.

Po daljšem »koronskem« premoru so se mladi borci lahko 
končno podali v širni svet in svoje zmožnosti preizkusili 

tudi na mednarodnih turnirjih kickboxa. 

KARLOVAC OPEN 2021 
EUROPEAN CUP
V maju je sledila tekma v Karlovcu za 
evropski pokal Karlovac open 2021. 
Ekipo so spremljali vrhunski trenerji 
Tomaža Barada, Aleš Zemljič in Gre-
gor Stračanek. Znova so dosegli za-
vidanja vredne rezultate in pokazali, 
da so zares nepremagljiv tim. Vrnili 
so se z desetimi zlatimi odličji, tremi 
srebrnimi in sedmimi bronastimi. 

 DRŽAVNO PRVENSTVO POINT 
FIGHTING, LIGHT KONTAKT, PTUJ 
2021
V juniju je sledilo še državno prven-
stvo v kickboxu na Ptuju. Iz Barada 
kluba se je tekmovanja udeležilo 28 
tekmovalcev, vse od najmlajših čla-
nov, ki so nastopili v Point fightingu 
do starejših kadetov in mladincev, 
ki so nastopili v obeh kategorijah. Z 
uspehi so lahko več kot zadovoljni, 
saj so domov odnesli kar 25 prvih 
mest, sedem drugih in štiri bronasta 
odličja. Tako so zopet dobili številne 
državne prvake v svojih kategorijah. 

6TH INTERNATIONAL TURKISH 
OPEN KICKBOXING EUROPEAN CUP
Aprila se je desetčlanska ekipa Ba-
rada centra odpravila v Turčijo in se 
v hudi konkurenci, kjer je bilo prija-
vljenih kar 1.514 tekmovalcev iz 15 
držav, odlično odrezala. Ker je Tomaž 
tudi na koncu še vedno verjel v svo-
jo ekipo, jih je prijavil tudi v ekipno 
tekmovanje Point Fight, kjer so še 
dodatno potrdili, da so najboljši, 
saj so prepričljivo zmagali.  Sicer so 
osvojili trinajst prvih mest, tri srebr-
ne medalje in dva brona. 

Ker »ta pravi« vrhunski športniki 
ne počivajo na lovorikah, že pridno 
trenirajo naprej in se pripravljajo na 
naslednja tekmovanja. 

Tomaž Barada na 
koncu dodaja:
 »Bravo ekipa, 

zares smo ponosni 
na vsakega 

izmed vas!«
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»Barada team« 
nabira zmage in lovorike
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Poslovna cona se je ob kanalu 
HE Zlatoličje, na območju, ki 
je med Mariborčani še danes 

najbolj poznano kot Svila – po nek-
daj uspešnem tekstilnem podjetju, 
ki je delovalo na tem območju –, 
razvila s postopnim odkupovanjem 
zemljišč in objektov ugaslega pod-
jetja. Danes cona gosti dve večji 
podjetji – javno podjetje Marprom in 
Comtrade ter ducat mikro, malih in 
srednje velikih podjetij. Prevladuje 
predelovalna industrija, dve podje-
tji se ukvarjata s transportom, tukaj 
deluje tudi grozd dimnikarskih pod-
jetij. Upravljavec kompleksa je javno 
podjetje Snaga.

Pobreška poslovna cona je zdaj dos-
topna le po ozki cesti, ki vodi skozi 
strnjeno stanovanjsko naselje in je 
zato neprimerna zlasti za tovorni 
promet. Z izgradnjo nove ceste, ki 
bo do glavnega vhoda v cono pripe-
ljala preko novozgrajenega nasipa 
na vzhodni strani cone, pod cesto, 
ki vodi na Malečniški most, bomo 
stanovanjsko območje končno raz-
bremenili. Tako bomo odgovorili na 
dolgoletna pričakovanja prebivalcev 
tega dela Pobrežja, da kljub bližini 
poslovne cone živijo mirno in varno, 
brez obremenitev zaradi tovornega 
prometa. 

Poslovna cona bo dobila možnost 
za širitev in razvoj, saj več tam de-
lujočih podjetij že načrtuje gradnjo 

izgradnjo armiranobetonskega 
parapetnega zidu ob občinski 
cesti proti mostu, na mestu, kjer 
se bo priključila dovozna cesta;

postavitev jeklene varnostne 
ograje vzdolž celotne dovozne 
ceste in na mestu, kjer se bo pri-
ključila dovozna cesta, v skupni 
dolžini 439 metrov;

izgradnjo vodovodnega cevovo-
da v skupni dolžini 263 metrov 
ter s priključkom na lokalno ces-
to in omrežje v poslovni coni;

ureditev odvodnjavanja;

rekonstrukcijo dela lokalne ceste 
v dolžini 151 metrov in ustrezno 
razširitev z dograditvijo pasu za 
zavijanje na levo na novo dovo-
zno cesto ter

postavitev javne razsvetljave 
vzdolž celotne trase.

S tem projektom Mestna občina Ma-
ribor ustvarja ugodno poslovno oko-
lje za razvoj malih in srednje velikih 
podjetij, ki so ključni nosilci gospo-
darskega razvoja v regiji, s tem, da 
vzpostavimo primerne infrastruktur-
ne pogoje za njihovo poslovanje v 
poslovni coni.

Pripravila: Lidija Ferk, 
Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor je v maju pridobila 
sofinancerska sredstva, s katerimi bo v 
prihodnjem letu zgradila novo dovozno cesto 
do Poslovne cone (PC) Pobrežje.

Nova dovozna 
cesta za 
pc pobrežje

novih poslovnih in skladiščnih pro-
storov. Mestna občina Maribor je za 
investicijo, ki je ocenjena na 1,3 mi-
lijona evrov, pridobila sofinancerska 
sredstva iz Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske po-
litike v obdobju 2014–2020, v višini 
651.553 evrov. 488.665 evrov (75 
odstotkov) je podpora iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj kot pri-
spevek Evropske unije, in 162.888 
evrov nacionalni javni prispevek 
iz državnega proračuna. Preostalih 
706 tisoč evrov bo občina zagotovi-
la v svojih proračunih za leti 2021 in 
2022, ko mora v skladu z odločitvijo 
o podpori tudi izvesti investicijo.

Investicija v skladu z zahtevami iz 
občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za to območje obsega:

izgradnjo dvosmerne dvopasov-
ne dovozne ceste z odcepom do 
glavnega vhoda v poslovno cono 
v skupni dolžini 267 metrov in z 
razširitvijo voznega pasu na od-
cepu ter s površinami za pešce 
vzdolž celotne trase, ob tem še 
kolesarske steze v dolžini 51 me-
trov;

ureditev armirane brežine, po 
kateri bo tekla cesta (dolžine 
94 metrov in povprečne višine 
6 metrov), ter izgradnjo armira-
nobetonskih podpornih zidov 
dolžine 45 metrov in povprečne 
višine 3,50 metra;

povezujemo uspešne
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Sprememba 
okoljske zakonodaje 

v letu 2020

Pot do trajnostnega razvoja ni niti hitra niti lahka. Za prehod so 
potrebna skupna prizadevanja oblikovalcev politik, podjetij in 

državljanov. 

Piše: mag. Andreja Kresal, pooblaščenka za okolje

Za uresničevanje 
načel trajnostnega

razvoja je 
ključnega pomena 

široka udeležba 
javnosti.

Sprememba okoljske zakono-
daje v letu 2020, skozi prizmo 
trajnostnega razvoja, 2.del

Pot do trajnostnega razvoja ni niti 
hitra niti lahka. Za prehod so potreb-
na skupna prizadevanja oblikoval-
cev politik, podjetij in državljanov. 

V nekaterih primerih morajo obli-
kovalci politik prevzeti pobudo za 
spodbujanje inovacij ali podporo 
okolju prijaznim podjetjem, zato 
je ravno zakonodaja tista, ki jo je 
potrebno nenehno izboljševati, 
če želimo z nizom zakonskih ukre-
pov doseči, da postane Evropa bolj 
gospodarna z viri.

Dne 02.11.2020 je bil tako na podla-
gi Ustave sprejet Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o varstvu 
okolja, ZVO-1J (ULRS št. 158/2020). 
Začetek veljavnosti Zakona je bil 
17.11.2020 (PIS, 2020). 

ZVO-1J ureja tri vsebinska področ-
ja. Največji del je namenjen uskla-
ditvi zakonske ureditve z Direktivo 
2018/410/EU, pri čemer predlagane 
spremembe ne spreminjajo sistema 
trgovanja s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov (TGP), temveč 

omogočajo njegovo nadaljevanje 
po 31. 12. 2020. Glede na veljav-
no ureditev prinaša pomembnejšo 
vsebinsko spremembo in sicer daje 
zakonsko podlago, ki omogoča kritje 
posrednih stroškov, ki nastanejo za-
radi stroškov emisij TGP in se pre-
nesejo na cene električne energije. 
Potrebno bo sprejeti še predpis, s 

katerim se bo podrobneje določil 
način in pogoji za dodelitev finanč-
nega nadomestila. 

Predpis začasno ureja tudi vprašanje 
proizvajalčeve razširjene odgovor-
nosti z namenom, da se, do celovite 
sistemske ureditve tega vprašanja, 
odpravijo anomalije v delovanju sis-
tema ter vzpostavlja zakonsko pod-
lago za drugačen, v praksi bolj izve-
dljiv način izvajanja obratovalnega 
monitoringa. 

Sam Zakon o varstvu okolja pa med 
svojih 13 temeljnih načel uvršča 
tudi načelo trajnostnega razvoja, 
kjer navaja, da

Država in samoupravna lokalna 
skupnost (v nadaljnjem besedi-
lu: občina) morata pri sprejema-
nju politik, strategij, programov, 
planov, načrtov in splošnih prav-
nih aktov ter pri izvajanju dru-
gih zadev iz svoje pristojnosti 
spodbujati takšen gospodarski 
in socialni razvoj družbe, ki pri 
zadovoljevanju potreb sedanje 
generacije, upošteva enake mož-
nosti zadovoljevanja potreb pri-
hodnjih in omogoča dolgoročno 
ohranjanje okolja.

2. DEL
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Zaradi spodbujanja trajnostne-
ga razvoja morajo biti zahteve 
varstva okolja vključene v pri-
pravo in izvajanje politik ter 
dejavnosti na vseh področjih 
gospodarskega in socialnega ra-
zvoja.

Dne 25.09.2020 je na podlagi Za-
kona o varstvu okolja izšla Uredba o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o odpadkih (ULRS št. 129/2020), z 
začetkom veljavnosti 26.9.2020.
S spremembo Uredbe o odpadkih 
se celovito prenaša 6. člen Direktive 
(EU) 2018/851 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 30. maja 2018 
o spremembi Direktive 2008/98/
ES o odpadkih o prenehanju statusa 
odpadka.

Spremenil se je 8. člen, ki določa 
prenehanje statusa odpadkov. Do-
dan je 8.a člen, ki določa merila za 
prenehanje statusa odpadka, 8.b 
člen, ki določa merila za prenehanje 
statusa odpadka v vsakem primeru 
posebej ter 8.c člen, ki določa iz-
gubo statusa odpadka. Posledično 
je spremenjen 39. člen, ki določa 
vsebino vloge za pridobitev okolje-
varstvenega dovoljenja, 40. člen, ki 
določa vsebino načrta ravnanja z 
odpadki ter 41. člen, ki določa vse-
bino okoljevarstvenega dovoljenja.

S spremembo vsebine okolje-
varstvenega dovoljenja se je prila-
godil tudi 44. člen, evidenca o obde-
lavi odpadkov in 45. člen, poročilo o 
obdelavi podatkov. Dopolnjujejo se 
izrazi v 3. členu uredbe, kot so de-
finirani v direktivi o prenehanju 
statusa odpadkov.

V tej uredbi so opisno do-
ločeni pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni, da lah-
ko snov ali predmet, 
ki ustreza opredelitvi 
odpadka, po konča-
nem postopku reci-
kliranja ali drugega 

postopka predelave, doseže prene-
hanje statusa odpadka in tako izpa-
de iz področja uporabe zakonodaje 
o odpadkih.

Uredba predvideva tudi pogoje in 
merila, ki morajo biti izpolnjeni, v 
primeru, ko ministrstvo v upravnem 
postopku predpisuje merila za pre-
nehanje statusa odpadka za vsak pri-
mer predelave posebej (ker merila 
za prenehanje statusa odpadka (še) 
niso predpisana niti na ravni Uni-
je niti na ravni države). Posledično 
temu se je v Uredbi dopolnilo določ-
be o pogojih za izdajo okoljevarstve-
nega dovoljenja, vsebino vloge za 
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja 
in  vsebino okoljevarstvenega dovo-
ljenja.

Evropska komisija je 14. oktobra 
2020 sprejela strategijo EU na po-
dročju kemikalij za trajnost, kot 
prvi korak na poti k cilju ničelnega 
onesnaževanja za okolje brez stru-
pov (European commission, 2020). 
Pospešila bo inovacije za varne in 
trajnostne kemikalije ter izboljšala 
zaščito zdravja ljudi in okolja pred 
nevarnimi kemikalijami. Sem spada-
ta med drugim prepoved uporabe 
najbolj škodljivih kemikalij v izdelkih 
za široko porabo, kot so igrače, izdel-
ki za nego otrok, kozme-
tika, detergenti, 
materiali za 
stik z 

živili, in tkanine, razen če je doka-
zano, da so bistvenega pomena za 
družbo, ter zagotovitev, da se bodo 
vse kemikalije uporabljale varneje in 
bolj trajnostno. 

Z dnem 9.4.2021 je izšla Uredba o 
embalaži in odpadni embalaži (UL 
RS 54/21), o kateri bomo podrob-
neje poročali v naslednji številki. 
Za vse, ki vas ta problematika bolj 
zanima že sedaj, pa lahko pišete na:  
oska1116@gmail.com, z veseljem 
vam bomo odgovorili in pomagali.

Viri: 
1. eUprava. (2020). Uredba o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z emba-
lažo in odpadno embalažo. Pridobljeno 
28. januar 2021 iz eUprava Republike 
Slovenije:https://e-uprava.gov.si/drzava-
-in-druzba/e-demokracija/predlogi-pred-
pisov/predlog-predpisa.html?id=11049
2. European commission. (2020). Commu-
nication from the commission to the Eu-
ropean parliament, the council, the Euro-
pean economic and social committee and 
the committee of the regions. Pridobljeno 
6. januar 2021 iz European commission: 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/
chemicals/2020/10/Strategy.pdf.
3. PIS. (2020). Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1). Pridobljeno 5. januar 2021 iz 
Pravno-informacijskega sistema Republi-
ke Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO1545#.
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 POGOJI, NAKLONJENI 
PREVZEMNI DEJAVNOSTI
Obdobje epidemije (Covid-19) je za 
prenekatero podjetje predstavlja-
lo prelomno točko in nasulo veliko 
ovir, ampak sočasno pokazalo precej 
zanimivih prevzemnih priložnosti, ki 
lahko predstavljajo novo priložnost 
za širitev dejavnosti in rast poslova-
nja. Zdaj že lahko rečemo, da med-
tem ko so nekatere branže čutile 
resen negativen vpliv epidemije, so 
druge poslovale povsem normalno, 
nekatere celo prosperirale.

Trenutno smo priča gospodarskim 
razmeram, ki ustvarjajo ugodne 
pogoje za nakup obstoječih podje-
tij. Ključni dejavniki, ki spodbujajo 
prevzemno dejavnost, so:

nizke obrestne mere, 
potenciali rasti,
tendence po izstopu iz podjetja 
t. i. generacije baby boom. 

 DOBRO POZNAVANJE PANOGE
Za potencialni nakup podjetja v 
danem trenutku je ključnega po-
mena poznavanje panoge, v kateri 
je družba. Nekatere panoge so bile 
zaradi razglašene epidemije močno 
prizadete in več kot leto dni niso 
mogle normalno opravljati dejav-
nosti. Še vedno ni v celoti jasno, 
kako bo z opravljanjem dejavnosti 

v prihajajočem obdobju. Prihodki so 
bistveno upadli, prav tako se kopiči-
jo izgube. Gre predvsem za panoge 
nastanitvenih dejavnosti, turizma, 
gostinstva, deloma tudi gradbeni-
štva, kovinsko-predelovalne indu-
strije in vseh povezanih dejavnosti. 
Na drugi strani dejavnosti, kot so 
živilske trgovine, gradbeništvo, IT, 
farmacija, medicinski pripomočki, 
športni pripomočki, močno rastejo. 

Kot kritična se je v dani situaciji iz-
kazala koncentracija kupcev in do-
baviteljev na malo število poslovnih 
partnerjev. Na strani dobaviteljev 
se je negativna stran malega števila 
partnerjev pokazala pri nezmožnos-
ti dobav in višanju vhodnih surovin. 
Boljše so jo odnesla podjetja, ki se 
pri dobavah zanašajo na več različ-
nih partnerjev. Kljubovanje nega-
tivnim razmeram in robustnost po-
slovnega modela predstavljata eno 
izmed pomembnih meril zanimivega 
prevzema. 

V praksi nakupov opažamo še do-
datno izraženo željo kupcev po 
zmožnosti rasti prevzetega podje-
tja v postcovidnem obdobju. Kupec 
mora torej biti vsaj rahlo tudi vizio-
nar ter razumeti povezave med pa-
nogami in potrebami okolja, ki bodo 
sledile v naslednjih letih. 

Nakup podjetja 
v »post covid« 
obdobju 

Trenutno 
smo priča 

gospodarskim
razmeram, 

ki ustvarjajo 
ugodne pogoje za 
nakup obstoječih 

podjetij.

Piše: Mateja Ahej, Targo finance
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 POZNAVANJE FINANČNE 
SLIKE PODJETJA
Nakup obstoječega podjetja že pred 
razglašeno epidemijo ni bil možen 
ali vsaj priporočljiv brez podrobnega 
poznavanja finančne slike družbe. 
Torej je to področje le še pridobilo 
pomembnost. Le v primeru sovraž-
nega prevzema, ko imamo v interesu 
zapiranje oz. prenehanje delovanja 
podjetja, nam je praktično vseeno za 
prihodnje načrtovano poslovanje, v 
vseh drugih primerih nam je pravi-
loma v interesu, da investicijo povr-
nemo v čim krajšem času, zato bomo 
pozorno proučili, kaj bi se lahko s 
podjetjem dogajalo v prihodnje.

Za presojo finančnega stanja je 
najprej smiselno analizirati preteklo 
poslovanje podjetja v obdobju pred 
pandemijo. Ko si tukaj ustvarimo sli-
ko, ali je podjetje poslovalo stabilno, 
ali je bilo v hitri rasti (prihodki od 
prodaje, stroški blaga in materiala, 
stroški storitev, stroški dela, obratni 
kapital), bomo tudi lažje presojali, 
kakšen vpliv je imela epidemija in 
kakšen bo izhod iz nje. Večina pa-
nog v letu 2021 že posluje precej 
normalno in dosega rast. Leti 2019 
in 2020 predstavljata anomalijo in 
lahko bistveno kazita povprečno do-
nosnost. Zato bo treba poslovanje 
v postopku analize normalizirati in 
razmisliti, kaj bi se s poslovanjem 
tega podjetja zgodilo, če se epide-
mija ne bi zgodila: Bi konstantno 
raslo naprej? Bi se zgodil upad po-
slovanja iz drugih razlogov? Bi več 
investirali?

Premišljeni investitor bo v nasled-
njem koraku skušal ali sam ali na 
temelju poslovnega načrta proda-
jalca pripraviti projekcijo poslova-
nja. Da bo lahko dobil realno sliko 
o vrednosti podjetja, priporočamo 
pripravo finančnega načrta v več 
različicah, ki naj vsebujejo tako 
optimistične kot pesimistične vi-
dike. Sploh mora biti prevzemno 
podjetje pozorno na potencialne 
pasti postcovidnega obdobja, npr. 

primanjkljaj v obratnem kapitalu, 
finančno zadolženost, povečane 
(neprodajljive) zaloge, znižane pla-
če (ki se bodo morale dvigniti) ipd.

Za kupca je pomemben tudi razmi-
slek o vrednosti podjetja z vidika 
samostojnega nadaljnjega poslova-
nja (»stand alone«), poslovanja, kot 
se odvija v danem trenutku (»busi-
ness as ususal«), ali na drugi strani 
najgospodarnejše rabe (»best and 
higest use«), kar lahko vsebuje tudi 
možne sinergijske učinke, pri čemer 
1 + 1 ni zgolj 2.

 NE POZABITE NA LASTNO FINANČ-
NO SLIKO.
Pri prevzemu bo pomembno vlogo 
igrala tudi vaša lastna finančna slika. 
V primeru, da namreč sami ne mo-
rete zagotoviti finančnih sredstev 
za prevzem želene družbe, boste 
primorani v iskanje zunanjega fi-
nanciranja. Takšno financiranje lah-
ko zagotovi banka ali kateri izmed 
finančnih skladov. Osnovno pravilo 
je, da morata združeni podjetji po-
slovati dovolj dobro, da je prevzem 
s finančnega vidika možen in seve-
da smiseln, za kar bo treba pripraviti 
precej natančne načrte prihodnjega 
(združenega) poslovanja.

 VEZAVA KUPNINE NA 
PRIHODNJE POSLOVANJE
Ena izmed najboljših lastnosti pod-
jetnikov je optimizem. Kajti to je tis-
to, kar lastnike vedno znova poganja 
naprej, da je možno poslovati dobro, 
rasti. Kot racionalnega kupca vas bo 
zagotovo v luči »epidemijskih« go-
spodarskih razmer vrtal »črv dvo-
ma«, ali bo poslovanje res teklo, kot 
predstavlja obstoječi lastnik. V taki 
situaciji svetujemo dogovor, ki bo 
zadovoljil obe strani – vezavo viši-
ne kupnine na realizirane rezultate 
v omejenem prihodnjem obdob-
ju (»earn out«). Strani se soglasno 
dogovorita, koliko kupnine prejme 
lastnik takoj in kolikšen del bo ve-
zan na prihodnje rezultate. Kupec in 
prodajalec se dogovorita, na kateri 
kazalnik bosta vezala kupnino, to je 
lahko npr. obseg prodaje, EBITDA ali 
EBIT. Če je obseg dosežen, prodaja-
lec prejme kupnino v višini kot pred-
hodno dogovorjeno, če ne, se dogo-
vorjeni znesek zniža ali se sploh ne 
izplača. In tako v celotnem oprede-
ljenem obdobju, ki lahko znaša npr. 
tri leta.

 NISO VSA PODJETJA 
POSLOVALA SLABŠE
Ne smemo zanemariti prevzemnih 
priložnosti v panogah, ki so v času 
epidemije prosperirala in hitro rasla. 
Konsolidacijo družb je možno zas-
lediti tudi v panogah, kot so medi-
cinski pripomočki, farmacija, labo-
ratorijska oprema in reagenti, IT in 
druge. Hitra rast apetite prodajalcev 
sicer v tem trenutku poganja v nebo, 
vendar je ob predpostavki realnega 
načrtovanja prihodnjega poslova-
nja in razumni vezavi kupnine na 
prihodnje poslovanje zanimiv tudi 
takšen prevzem.

Za presojo 
finančnega stanja 

je najprej smiselno 
analizirati preteklo 

poslovanje 
podjetja v obdobju 

pred pandemijo.

povezujemo uspešne
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Ker sem imel občutek, da ga 
to res zanima, sem mu v ne-
kaj stavkih razložil, kaj in 

kako počnemo na področju razvoja 
kadrov in vodij. Hitro je ugotovil, da 
bo to prej ali slej potrebovalo tudi 
njihovo podjetje. Ob tem je dodal: 
»Morate vedeti, da je pri nas ne-
kaj takšnih, ki jim je vse brez veze, 
še posebej teambuildingi.« Čeprav 
sem slutil, kaj je razlog temu, mi je 
kar sam pojasnil: »Pravijo, da ne 
bodo gledali službenih fac še v pros-
tem času, ker jim nekateri sodelavci 
že itak presedajo.«

Iskreni računalničar je poudaril 
bistvo – izražanje neustreznih od-
nosov in vzdušja v podjetju, ki se 
velikokrat pokaže tako, da sodelavci 
pasivno agresivno odklanjajo ude-
ležbo na službenih praznovanjih, 
druženjih in tudi izobraževanjih. 
Jasno je, da ima zapovedano, pri-
silno udeleževanje ravno nasprotni 
učinek, kot bi si ga želeli. Zato mora 
strokovno podkovan in razumevajoč 
konzultant začeti pri začetku in se 
vprašati: kaj se dogaja pod površino 
vidnih odnosov v takšnem podjetju. 
Tudi menedžmentu podjetja mora 
biti jasno, da še tako zabaven in s 

kuhanim vinom zalit teambulding ne 
bo bistveno pripomogel k dolgoroč-
nemu izboljšanju odnosov. Za krepi-
tev timskega duha, medsebojnega 
razumevanja in uzaveščanje sode-
lovanja je potreben vztrajen trening. 
Da, kot pri športu: potimo se, ved-
no ne zmagamo, a sprejmemo, da 
proces usmerjenega razvoja in rasti 
vodi do končnega zadovoljstva.

Pozitivno delovno vzdušje, motiva-
cijska klima, kakovostna komunika-
cija potrebujejo čas za razvoj, čez 
noč je nemogoče doseči bistvene 
spremembe. Vsako uvajanje spre-
memb in drugačno ravnanje s seboj 
nosi upor in stiske pred neznanim, 
to je povsem normalno. Tega se 
mora vodja zavedati in čim več svoje 
energije investirati v izboljšanje od-
nosov, kajti od tega so odvisni eko-
nomski rezultati na dolgi rok.

Vsak vodja nosi posebno odgovor-
nost pri omenjenih procesih. Sedaj, 
na pragu vročega poletja, vam zau-
pam tri preprosta vodila. Razmišljaj-
te o njih, čim prej uvedite v prakso in 
dodajte še kakšno svoje!

Pred dnevi me je informatik, medtem ko nam je 
urejal računalniško mrežo v pisarnah, vprašal: 
»S čim se ukvarja vaša firma?« 

Dovolj
vas imam!

Piše: Igor Ambrožič, EVRA

Za krepitev 
timskega duha, 
medsebojnega 

razumevanja
in uzaveščanje 
sodelovanja je

potreben vztrajen 
trening.
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Vsako uvajanje 
sprememb in drugačno 
ravnanje s seboj 
nosi upor in stiske 
pred neznanim, to je 
povsem normalno.

Kdaj potrebuje ladja svetilnik za ori-
entacijo? Ko je lepo, sončno vreme 
in mirno morje? Ne, temveč takrat, 
ko so megla, tema in slaba vidljivost. 
Vodja svojo kakovost najbolje poka-
že v obdobju krize, ko se pojavljajo 
konfliktne situacije, kadar sodelavci 
ne vedo, kaj se dogaja in kaj jih čaka 
na obzorju. Ekipa računa na vas, da 
jih popeljete v varnejši pristan, in 
jutri na novo, vznemirljivo potova-
nje.

Takoj boste dejali, da je kaj takšne-
ga skoraj nemogoče, saj je današnji 
ekonomski trenutek izjemno di-
namičen, negotov in zahteva me-
nedžerja dvanajst ur na dan. Toda 
spomnite se – darovi niso le veliki 
in bogati. Poznamo tudi majhne 
pozornosti, drobne darove, ki nam 
veliko pomenijo in nam dajo vedeti, 
da smo pomembni, vredni. Enako je 
tudi v ekipi – vsakemu članu vašega 
kolegija, projektne ekipe ali oddelka 
oz. slehernemu v podjetju redno na-
menite vsaj nekaj vaših minut. Zelo 
dobro je, da se pripravite in ste že 
prej seznanjeni z njegovo situacijo, 
in da veste, kaj ga boste vprašali oz. 
kako nagovorili.

Verjemite, da je sodelavcem bo-
lje posredovati kakšno informacijo 
preveč kakor premalo. To seveda ne 
pomeni, da jih zalivajte s sporočili 
in navodili, ker jih bo to zmedlo in 
bodo težko delovali. Tudi tukaj je 
ključna prava mera. A zavedajte se, 
da je pomanjkanje informacij eden 
od najbolj usodnih demotivatorjev, 
saj imajo zaposleni občutek, da niso 
dovolj vredni, ne poznajo skupnih 
usmeritev podjetja in ne zmorejo 
prepoznati priložnosti, kako bi lahko 
prispevali k skupnemu razvoju.

Bodite 
svetilnik 
ekipi!

Bodite 
radodarni 
z informa-
cijami!

Bodite 
radodarni 
s časom!



Pravilnik o zahtevah za zago-
tavljanje varnosti in zdravja 
delavcev na delovnih mestih 

(Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 
43/11 – ZVZD-1) določa zahteve 
za zagotavljanje varnosti in zdravja 
delavcev, ki jih mora delodajalec 
upoštevati pri načrtovanju, obliko-
vanju, opremljanju in vzdrževanju 
delovnih mest. Med temi zahteva-
mi je opredeljena tudi temperatura 
v delovnih prostorih, in sicer v 25. 
členu omenjenega pravilnika.

 PRAV VSAK LAHKO DOŽIVI DEHI-
DRACIJO ALI TOPLOTNI UDAR 
Zavedati se moramo, da vročina 

Ko se temperatura 
zraka dvigne nad 
30°C, postane 
marsikje na delovnem 
mestu peklensko 
vroče. Poveča se tudi 
možnost vročinskega 
udara, dehidracije in 
tudi srčnega zastoja. 

Piše: M. V.

Prepoznajte 
znake 
srčnega 
infarkta 
zaradi 
vročine 

M ariborčani, še posebej 
Tezenčani, težko čakajo, 
da se bo Zdravstvena po-

staja (ZP) Tezno, iz propadajočega 
objekta ob Zagrebški cesti, končno 
preselila v nove prostore, primerne 
primarni zdravstveni dejavnosti in 
visoki ravni storitev, ki jih za obča-
ne izvaja Zdravstveni dom dr. Adolfa 
Drolca Maribor.

Konec lanskega leta je Mestna obči-
na Maribor na arhitekturnem nate-
čaju izbrala idejno rešitev za celovi-
to urbanistično zasnovo območja, ki 
ob najpomembnejšem, zdravstveni 
postaji z lekarno, predvideva v kas-
nejši fazi tudi razširitev z domom 
mestne četrti. Vizija je torej ureditev 
novega »urbanega središča« mest-
ne četrti Tezno.

Na pričakovanja investitorja in upo-
rabnika je najbolje odgovorila sku-

pina arhitektov - Uroš Lobnik, David 
Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, 
Goran Piršic, Davor Fistrič in Maja 
Žalik, ki bodo objekt tudi projekti-
rali.

Ta bo zgrajen v severnem delu 
Teznega, ob Prekmurski ulici, v bli-
žini Osnovne šole Martina Konška. 
Natečaj je bil osnova za pripravo 
občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN) za to območje. 
Tega bo občina predvidoma izvedla 
še letos, takoj zatem bo pripravila 
dokumentacijo za gradbeno dovol-
jenje. Pričakujemo, da bomo to pri-
dobili v naslednjem letu, ko bomo 
tudi pripravili projektno dokumen-
tacijo za izvedbo in proti koncu leta 
še javni natečaj za izvedbo del v letu 
2023. Po tem načrtu bi bila gradnja 
zdravstvene postaje z lekarno lahko 
končana v letu 2024.

Mestna občina Maribor pripravlja prostorski 
načrt za novo Zdravstveno postajo Tezno.

Pripravila: Lidija Ferk, Mestna občina Maribor

Prihodnost 
zdravstvene
Postaje tezno
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vpliva tudi na naše zdravje in po-
čutje. Zdravnica Vitka Vujanović 
pojasnjuje, da vročina na splošno 
zmanjša naše umske in delovne 
sposobnosti in dodaja: »Vzdrževa-
nje telesne temperature v bioloških 
mejah je ena izmed poglavitnih na-
log našega telesa. Ko temperatura 
v okolju hitro naraste, se ob nepri-
lagoditvi telesa na nove okoliščine 
lahko pojavijo simptomi in znaki 
dehidracije, vročinske pregretosti 
oziroma udara.« 

Znaki dehidracije in vročinske izčr-
panosti se lahko pojavijo pri vsa-
kem posamezniku. Najbolj ogrože-
ne skupine so otroci in starostniki, 
osebe z znanimi srčno-žilnimi bo-
leznimi in bolniki s sladkorno bo-
leznijo. »Simptomi in znaki vročin-
ske izčrpanosti vključujejo močno 
potenje, bledo, hladno in lepljivo 
kožo, utrujenost, slabost in omotico. 
Pri toplotnem udaru opažamo povi-
šano telesno temperaturo (pogosto 
nad 40 °C), suho, vročo kožo, glavo-
bol, omotico, slabost in bruhanje, 
zmedenost in nezavest,« dodaja 
zdravnica Vitka Vujanović. 

 PRI SRČNEM INFARKTU ČIM 
PREJ POKLIČEMO 112
Ob povišanju temperature okolja se 
poveča tudi tveganje za srčni infarkt. 
Najznačilnejši simptom je tiščeča 
bolečina za prsnico, ki se lahko širi 
v eno ali obe roki oziroma v čeljust. 
Zdravnica Vitka Vujanović pojasnju-
je, da lahko bolečino spremljajo še 
slabost, bruhanje, izrazito potenje 
in motnje ritma. Prav tako se lahko 
pojavljajo tudi drugi znaki, kot so na 
primer oslabelost, kašelj, omotica, 
pospešen ali nereden utrip. Pri žen-
skah se pogosteje pojavljajo opo-
zorilni znaki (simptomi pred srčnim 
infarktom), med katerimi izstopa ne-
navadna izrazita utrujenost.  

29

Če se pojavijo simptomi srčnega 
infarkta, je pomembno, da osebo 
posedemo v udoben položaj in je 
ne zapuščamo. Čim prej pokličemo 
na 112 in posredujemo informaci-
je službi Nujne medicinske pomoči 
»Največ, kar lahko naredi posa-
meznik, je zmanjšanje tveganja za 
srčno-žilne bolezni z manjšanjem 
telesne teže, redno vadbo (30 mi-
nutni sprehod na dan), prehrano z 
visokim deležem vlaknin, opusti-
tvijo kajenja, zmanjšanjem stresa, 
rednim jemanjem že predpisanih 
zdravil in obiskom osebnega zdrav-
nika za preventivo srčno-žilnih 

Ob povišanju 
temperature okolja

se poveča tudi 
tveganje za srčni

infarkt.

Vitka Vujanović, 
dr. med. spec. urg. med.

povezujemo uspešne

bolezni oziroma ocene tveganja,« 
razlaga Vitka Vujanović in dodaja: 
»V poletnih dnevih ne hodimo na 
sonce v obdobju najvišje vročine. V 
tem obdobju se izogibamo telesnim 
naporom, kavi in alkoholu ter skrbi-
mo za primerno hidracijo, zaščito 
pred soncem (svetla, lahka oblačila 
in zaščitna sredstva z visokim fak-
torjem). Dodatno se lahko s svojim 
osebnim zdravnikom posvetujete, 
kateri so primerni ukrepi glede na 
vaše zdravstveno stanje.« 

 VSAKA SEKUNDA ŠTEJE
V Coni Tezno je več kot 220 podjetij. 
V teh vročih dneh je veliko zaposle-
nih izpostavljenih težkim delovnim 
pogojem. Zavedamo se, da ob na-
stanku infarkta šteje vsaka sekunda. 
Zato smo v coni vzpostavili mrežo 
samodejnih defibratorjev. Kliknite 
na splet, na naslov https://www.
conatezno.si/aed/ in poglejte karto. 
Kdo ve, morda boste tako kdaj komu 
skupaj rešili življenje.

 KOMU JE AED NAMENJEN IN 
KAKŠNO JE PRAVILNO POSTOPA-
NJE? 
Samodejni defibrilator je namenjen 
prekinitvi motenj srčnega ritma, ki 
se pojavijo ob zastoju srca. »Pravil-
no postopanje vključuje takojšnjo 
prepoznavo srčnega zastoja, obve-
ščanje Nujne medicinske pomoči 
prek številke 112, čimprejšnji zače-
tek s stiski prsnega koša in name-
stitev samodejnega defibrilatorja. 
Po vključitvi aparata nas le-ta vodi 
skozi postopek namestitve, preveri 
srčni ritem in priporoča eventualno 
proženje električnega sunka, ki mu 
sledi čimprejšnje nadaljevanje te-
meljnih postopkov oživljanja,« po-
jasnjuje postopek zdravnica Vitka 
Vujanović. 
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Nekoč ponos in 
simbol delavstva bo 

morda postal golf igrišče

Med Zolajevo in Zagrebško cesto se razprostira travnata površina, na 
kateri je nekoč stal letni garderobni objekt skupaj s tremi bazeni, ki so 
tvorili kompleks kopališča TAM. Ta del mariborske dediščine je bil na 
Teznem dolga leta prepoznaven simbol mesta in izredno priljubljena 

točka za poletno osvežitev.

Piše: Maja Vintar

Sprva je bila na tem mestu predvidena etapna grad-
nja rekreacijskega centra TAM, vendar je bilo denarja 
dovolj samo za letno kopališče. Idejni projekt za re-

kreacijski center TAM je bil izdelan marca 1971. Prva faza 
kopališča je bila zgrajena leta 1973. Območje je obsegalo 
35.000 kvadratnih metrov površine in je sprejelo več kot 
1000 obiskovalcev dnevno. Kompleks je bil sestavljen iz 
dveh večjih bazenov in manjšega, plitvega bazena, primer-
nega za »otroško čofotanje«. Bazenski kompleks je obdajal 
gozdiček, ki je dajal prijetno senco v vročih poletnih dneh.

Zaradi neposredne bližine Tovarne avtomobilov Maribor je 
industrijska cona na tem območju pridobila kopališče kot 
znak ponosa in simbola delavstva. In prav delavci tovarne 
so pred 48 leti kopališče zgradili s prostovoljnim delom. 
Gradili so celo ob sobotah. Zaradi pomanjkanja denarja in 
premalo investicij v letne sanacije je kopališče začelo 
izgubljati svojo vrednost. Kopališče je ves 
čas obratovanja delovalo na meji renta-
bilnosti, zadnjih pet let, od leta 2002 
dalje, pa vedno z izgubo. Do leta 
2004 je bilo kopališče še vedno 
v poletnih mesecih namenjeno 
športnim klubom za treninge in 
tekmovanja. Strojna instalacija 
za ogrevanje vode in bazenska 
oprema pa sta bili tako dotra-
jani, da so leta 2004 prenehali 
ogrevati bazensko vodo. Od 
leta 2005 naprej se Kopališče 
TAM ni več uporabljalo in leta 
2006 je dokončno zaprlo svo-
ja vrata. 

Zaradi dotrajanosti kopališču več ni bilo rešitve. Lastnica 
Mestna občina Maribor se je leta 2012 odločila ostanek 
kopališča porušiti, bazene so zasuli in posadili travo. Ze-
mljišče je imela občina v načrtih ponuditi morebitnim inte-
resentom, ki bi želeli na istem mestu zgraditi bodisi športni 
park ali kopališče, vendar nikakor ne industrijskih objektov 
ali parkirišča. 

A je minilo znova nekaj let in zemljišče je samevalo. Letos 
maja so Športni objekti Maribor objavili razpis za Javno 
zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem. Gre za 
22.648 m² površin nekdanjega kopališča. Nepremičnina bi 
se za nedoločen čas oddala za opravljanje športne dejav-
nosti in z njo povezanih dejavnosti. Najemnik bi bil dolžan 
urejati igrišča, skrbeti za funkcionalno urejenost le-teh, za 
red in čistočo ter na najeti površini zagotoviti pogoje za 

izvajanje športnih programov. 

Neuradno se govori, da bi se na obmo-
čju nekdanjega kopališča lahko ure-

dilo vadišče za golf. Informacijo 
smo preverili pri vodji kopališč 

in objekta Ljudski vrt Mateju 
Pungartniku. Povedal je, da 
glede na to, da mesto vadi-
šča nima, obstaja v mislih 
tudi ta ideja. Žal nam do 
zaključka redakcije ni mo-
gel ponuditi več informacij 
glede prejetih ponudb na 
razpis in v njih zapisanih 
dejavnosti, čeprav je prija-
vni rok že potekel. 
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Kdor čaka, dočaka!

To je pregovor, ki mi gre zadnje 
dni najpogosteje skozi misli, 
ko opazujem začetek del na 

energetski sanaciji Tehniškega šol-
skega centra Maribor.

Vodenje centra sem prevzel leta 
2015. Center je zelo velik, energet-
sko požrešen in takoj je bilo jasno, 
da bo nekaj treba storiti. Že, ko se je 
center gradil, v letih 2007 in 2008, 
je bila predvidena tudi sanacija stare 
stavbe, nekdanjega IKŠ, a je vse sku-
paj preprečil znameniti ZUJF (Zakon 
za uravnoteženje javnih financ). Po 
meni znanih podatkih je bilo za pre-
novo stare stavbe takrat namenjenih 
700 000,00 EUR sredstev, ki so bila 
umaknjena z uveljavitvijo ZUJF-a. 
Šola je ostala nedokončana, energet-
sko požrešna, v enakem stanju je bil 
tudi dijaški dom.

Želeli smo nekaj premakniti, spreme-
niti, dokončati. Ponovno poudarjam, 
da gre za zelo velike površine, stav-
be, napeljave in oprema so zastarani, 
tako da je bilo takoj jasno, da bo šlo 
za velik finančni zalogaj. Kje dobiti 
potrebna sredstva? Iskali smo razne 
rešitve, spremljali razpise ministrstva 
za šolstvo in ministrstva za infra-
strukturo, v želji, da najdemo rešitev. 
Tako smo se v septembru, zdaj bi 
rekel že davnega leta 2016, prijavili 
na razpis za energetsko sanacijo na 

način javno-zasebnega partnerstva. 
V energetsko sanacijo smo lahko 
vključili staro stavbo na Zolajevi ulici 
12 in stavbe dijaškega doma na Zola-
jevi ulici 13. Če poskušam ta način fi-
nanciranja opisati poenostavljeno, bi 
rekel, da gre za način, pri katerem se 
združita javni in zasebni interes, pro-
jekt je finančno podprt tudi s sredstvi 
kohezijskih skladov Evropske unije. 
Delitev stroškov je predvidena na na-
čin, da je delež sredstev kohezijskih 
skladov 40 % vrednosti projekta(pri 
tem je 85 % sredstev iz Evropske 
unije, 15 % prispeva Republika Slo-
venija), več kot 50 % sredstev mora 
prispevati zasebni partner, druga 
sredstva zagotovi zavod ob pomoči 
ministrstva za šolstvo. Eden od pogo-
jev je bil, da mora vrednost investici-
je presegati 750 000,00 EUR.

Ker gre za zelo zapletene in dol-
gotrajne postopke, smo seveda na 
osnovi povpraševanja in pridobiva-
nja ponudb izbrali projektno pisarno, 
ki je za nas vodila postopke. Izdelali 
so investicijski program, s katerim 
smo lahko izvedli razpis, na katerega 
so se odzvali štirje ponudniki, trije 
slovenski in en slovaški investicijski 
sklad. V okviru energetske sanacije 
so bila predvideni:

sanacija in posodobitev 
ogrevanja,
zamenjava dotrajanega 

stavbnega pohištva,
vgradnja senčil,
posodobitev razsvetljave,
prezračevanje v kuhinji in
energetsko upravljanje.

Vse z namenom, da se zagotovijo 
čim višji energijski prihranki, iz ka-
terih se poplača zasebni investitor 
v času koncesijske dobe. Ko se ta iz-
teče, morajo biti vsi izvedeni ukrepi 
še naprej funkcionalni, torej morajo 
biti oprema in naprave v delujočem 
stanju in preidejo v last TŠC Maribor. 
V vmesnem času jih vzdržuje zasebni 
investitor.

Sledile so ponudbe posameznih in-
vestitorjev in nato postopek konku-
renčnega dialoga.  
Da smo vodili uspešen dialog, se je 
pokazalo, ker so bile ponudbe, glede 
na zahteve razpisa, zelo podobne. Na 
razpisu je zmagalo podjetje Petrol. 
Cena projekta je v tem času narasla 
na okoli 2 400 000,00 EUR

Postopki so trajali zelo dolgo, v tem 
času sem že večkrat zgubljal upanje, 
a končno smo letos marca podpisali 
pogodbo in drugi teden v maju so 
se dela začela. Z velikim veseljem 
spremljam napredek, in če bo šlo vse 
po načrtu, bodo dela zaključena do 
15. 9. 2021.

Energetska sanacija 
tehniškega šolskega 

centra maribor
Piše: Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor
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Podjetje je bilo čisto vojnega 
značaja, uživalo je prioriteto 
pred vsemi drugimi, posebno 

še pred civilnimi podjetji. Isti razlog 
za majhno število zaposlenih so bili 
tudi v oddelku prodaja, ker so glavni 
kupci bila podjetja iz koncerna VDM 
odnosno montažna podjetja, ki so iz 
prejetih delov sestavljala posame-
zne agregate in kot finalni proizvod 
vojaška letala. Deli so se količinsko 
in kakovostno prevzemali v tovar-
ni, takoj nato se je morala izvršiti 
odprema in fakturiranje po vnaprej 
določenih fiksnih cenah. Postopek 
od nabave proizvodnega materiala 
pa do končne prodaje, knjiženja in 
vnovčenja je bil zelo enostaven. Iz-
ogibovali so se vseh evidenc, ki niso 
bile nujne in s tem prihranili ogrom-
no na delovni sili, režijskem osobju 
in na poslovnih stroških.

Obstojal pa je problem, ki so ga v 
svojih poročilih večkrat navajali in ga 
niso mogli povsem zadovoljivo rešiti 
zlasti še ob uvajanju holeritizacije v 
podjetju. Že v letu 1942 so napreč 
prispeli Hollerith stroji v tovarno, ki 
dalje časa sploh niso mogli biti izko-
riščeni, ker ni bilo najti potrebnega 
strokovnega kadra, ki bi znal uprav-
ljati odnosno se posluževati te so-
dobne mehanizacije. Od časa do časa 
so sicer prihajali strokovnjaki iz rajha 
in iz Dunaja, katerih naloga pa je bila 
izvedba organizacije in prilagoditve 
mehanizacije potrebam tovarne. Ni 
pa bilo strokovnih uslužbencev – 

srednjega strokovnega kadra –, ki bi 
naj to organizacijo in delo sprovedel 
v tovarni. Na Štajerskem teh ljudi ni 
bilo, ker so večinoma vse zavedne 
Slovence izselili ali pa jih preselili. 
Iz Nemčije ali Avstrije jih tudi ni bilo 
mogoče dobiti, ker so že tamkaj bili 
potrebni. Na dokaj vztrajno in ener-
gično zahtevo vodstva podjetja je 
končno uspela začasna premesti-
tev večjega števila strokovnjakov iz 
rajha. Med tem časom pa je že tudi 
podjetje poslalo večje število svojih 
uslužbencev na priučevanje v Nem-
čijo in na Dunaj. Mnogo je torej bilo 
preglavic vse leto 1943 in šele v letu 
1944 se je lahko pričela vsestransko 
koristiti holeritizacija ali mehaniza-
cija v podjetju, ko so se vrnili vsi na 
priučevanje poslani uslužbenci. V 
šest do dvanajst in še več mesečni 
praksi so poleg strokovnega znanja 
pridobili tudi na znanju in obvlada-
nju nemškega jezika.

To pa je ponoven dokaz, da vodilni 
gospodarski krogi na okupiranem 
ozemlju niso štedili niti z denarnimi 
niti z materialnimi sredstvi za prido-
bivanje in prevzgojo kadrov pa naj 
si bo od nekvalificiranih pa vse do 
visokokvalificiranih strokovnih kad-
rov, v kar pa so bili prisiljeni, če so že 
hoteli nadvladati nad vsem svetom. 
Kot je že bilo omenjeno, je šlo skozi 
razne tečaje veliko število delavcev 
in uslužbencev, posebno še v prvih 
dveh letih takoj po sprejemnih for-
malnostih. Zato tudi glede pričetka 

redne proizvodnje v tem pogledu ni 
bilo nekih posebnih težav.

V prejšnji opuščeni tekstilni tovarni 
"Texti", ki so jo že v letu 1941/1942 
popolnoma preuredili, so se šolali 
na eno oz. dvoletni šoli učenci, ki so 
jih večji del rekrutirali iz podeželja. 
Vsi ti učenci so bili kot v nekem in-
ternatu s popolno oskrbo. Težave so 
obstojale le v začetku zaradi nez-
nanja nemškega jezika, je pa vzgoja 
teh mladincev potekala popolnoma 
po hitlerjanskih metodah in jih tudi 
bravnavali povsem kot tkzv. »Hitler-
jugend« ter jih skušali pridobiti za 
sebe. Učenci so, poleg pridobivanja 
teoretičnega znanja, ki so jim ga 
posredovali ne samo dobri politični, 
temveč tudi strokovni učitelji, dela-
li praktično še v delavnicah, kjer so 
bili postavljeni različni stroji in kjer 
jim je bilo na razpolago vse orodje, 
priprave in pripomočki, pa tudi pot-
rebni material za čim uspešnejše 
šolanje. Disciplina je bila tako v šoli 
kot v internatu enaka vojaški, zato je 
bil tudi uspeh izredno dober, kar se 
da sklepati iz poročil nadzornih or-
ganov, ki so redno kontrolirali delo 
na tej šoli. Takoj po končanem šo-
lanju so bili ti mladinci postavljeni 
na razna delovna mesta v tovarni na 
redna dela in že kot kvalificirani de-
lavci. V razmeroma kratkem času so 
pridobili tolikšno znanje, da so bili z 
njimi izredno zadovoljni vsi njihovi 
predpostavljeni.

Piše: mag. Nina Gostenčnik, direktorica 
Pokrajinskega arhiva Maribor

Tudi tokrat nadaljujemo s serijo objav, prepisov 
iz Kronike TAM, kot so bili zapisani prvotno. 

Cona Tezno 
nekoč
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ambulanti uvedli zelo strog režim 
prihajanja in odhajanja in je moralo 
zdravniško osobje odklanjati vsako 
pomoč osebam, ki so se po večkrat 
pojavljale pri njemu. Take delavce 
so morali označiti s simulanti in na 
podlagi prijave je bila takoj izrečena 
kazen. Po opravljenem rednem delu 
na delovnem mestu so le-te odvedli 
pod stražo v posebno barako, kjer so 
bili pod stalnim nadzorstvom. 

Glede na veliko število zaposlenih 
v tej tovarni, je bilo namreč vodstvu 
odobreno, da ustanovi svoj oddelek 
naglega sodišča, ki je imelo pravico 
takoj po izvršenem kaznivem deja-
nju na podlagi prijave zdravniškega 
osebja, tovarniške zaščite ali vodil-
nega osobja izreči in izdajati odločbe 
o kaznovanju. Za takšne kaznjence 
je bil osnovan torej poseben vzgoj-
ni kader, ki so ga nazvali »beli križ« 
kamor so zapirali vse te tekozvane 
»bumelleute« po opravljenem delu. 
Bili so pod strogim nadzorstvom 
dokaj močne tovarniške zaščite 
»Werkschutz«, na katere čelu je bil 
zloglasni gestapovec Osvlad, rodom 
iz Dunaja, ki se je prav rad posluže-
val vseh znanih gestapovskih me-
tod. Za vsa svoja nečastna dela je 

sicer pozno, pač pa še tik pred osvo-
boditvijo prejel zasluženo kazen. 
Pripadniki »Werkschutz-a« so se v 
precejšni meri rekrutirali iz doma-
čih vrst kulturbundovcev, na odgo-
vornejših vodilnih mestih pa so bili 
že »izšolani« Avstrijci ali čistokrvni 
Nemci, ki so bili v neposredni zvezi 
z Gestapom v Mariboru ali Graz-u. Za 
to tovarniško zaščito so bile zgrajene 
posebne, prav solidne barake v bliži-
ni glavnega vhoda v tovarno in bile 
tudi udobno opremljene. Organiza-
cijsko pa je spadalo neposredno pod 
vodstvo podjetja.

Političnih kaznjencev v teh barakah 
ni bilo, ker so le-te odpravljali sproti 
v takratna taborišča na gradu Borl in 
v Strnišče pri Ptuju, sedanje Kidriče-
vo.

S posluževanjem teh metod in izva-
janjem še drugih podobnih ukrepov 
jim je, jasno, tudi uspelo, da so zniža-
li visoki odstotek odsotnosti z dela 
v času od 1. 1. 1944. do 1. 6. 1944. 
na vsega še 7% odsotnosti, medtem 
ko je znašal isti v letu 1943 v pov-
prečku še 15%, tako se pač trdi v 
enem izmed poročil, ki jih je podalo 
vodstvo podjetja.

V prejšnji opuščeni tekstilni tovarni "Texti" 
so se, na eno oz. dvoletni šoli, šolali učenci, 
ki so jih večji del rekrutirali iz podeželja.

povezujemo uspešne

Pri vzgajanju teh kadrov seveda ni 
igralo nikake vloge skrb za sicer pre-
cejšna finančna sredstva, ki niso bila 
neznatna, ker je vse stroške v zvezi 
s šolanjem in prešolanjem brez vsa-
kih komplikacij krilo podjetju takoj 
ob predložitvi računa ministrstvo za 
vojno letalstvo.

Kolikšen je bil zaslužek delavcev in 
uslužbencev na določenih delovnih 
mestih, se ni dalo točno ugotovi-
ti, ker ni bilo več nikakih podatkov. 
Po izjavah nekaterih delavcev, ki so 
bili takrat in so še danes zaposleni v 
podjetju, je bil mesečni zaslužek de-
lavcev in nižjih uslužbencev nekako 
med 200 in 500 RM. Vodstveni de-
lavci, mojstri in delovodje so preje-
mali plačo od 500 RM dalje. Takih, ki 
so prejemali plačo od 1000 RM dalje 
je bilo le 6 višjih strokovnjakov, šef 
kontrole pa je prejemal RM 1.500 
mesečno. Nekateri višji strokovnjaki 
so prejemali tudi občasne premije in 
nagrade. Kolikšna pa je bila plača ge-
neralnega direktorja ter obeh direk-
torjev, tehničnega in komercialnega 
pa tudi ni bilo najti nikakih podatkov, 
ker so slednji zelo verjetno prejema-
li svojo plačo neposredno iz Frank-
furta. V splošnem pa je znano, da je 
celotna zadeva plač in ostalih pre-
jemkov ter ugodnosti v naravi, bila 
strogo zaupnega značaja ne samo v 
tem podjetju, temveč v vsem kapita-
lističnem svetu.

Disciplina v podjetju se je od časa 
do časa zelo poslabšala, pojavljalo 
se je v vse večji meri pohajkovanje 
in potikanje po tovarni in le redki 
so bili vedno na svojem delovnem 
mestu. Pričeli so naraščati izostan-
ki od dela, bilo je več neopraviče-
nih kot tudi opravičenih izostankov, 
zlasti v ponedeljkih je bilo mnogo 
»plavih« in podobno. Da bi ustvarili 
večji red in disciplino, so se odločili 
uvesti posebne značke, ki so ome-
jevale delavcem in uslužbencem 
svobodno kretanje in sprehajanje 
po tovarniškem območju, kar smo 
že omenili. Nadalje so v tovarniški 
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Na nesprejemljivost vožnje 
pod vplivom alkohola opo-
zarjajo z glavnim sporočilom 

kampanje, ki izhaja iz ljudske pesmi 
»Kol’kor kapljic, tol’ko let«. Toda 
v prometu to ne velja. Več kapljic 
alkohola ne pomeni boljše zabave, 
ampak predvsem povečuje tvega-
nje za ogrožanje cestnega prometa, 
zdravja in življenja vseh udeležen-
cev. 

Po osmih mesecih se je uradno 
končalo obdobje druge razglašene 
epidemije, raziskava NIJZ z začet-
ka junija pa je pokazala, da se med 
prebivalci Slovenije pojavljajo znaki 
pandemske izčrpanosti. Povečuje 
se delež tistih, ki so zaradi tega bolj 
izpostavljeni tveganim vedenjem, 
najpogosteje gre za pitje alkoholnih 
pijač. 

Do konca letošnjega maja se je za-
radi alkoholiziranih povzročiteljev 
pripetilo 448 prometnih nesreč oz. 
15 % manj kot v lanskem primer-
jalnem obdobju. Število prometnih 
nesreč s telesno poškodbo in smrtjo 
je prav tako manjše za 15 %. Sku-
paj je v prometnih nesrečah, ki jih je 

povzročil alkoholiziran udeleženec, 
do konca letošnjega maja umrlo 
sedem udeležencev oz. 50 % manj 
kot v prvih petih mesecih lanskega 
leta. Hudo telesno poškodovanih je 
bilo 32 udeležencev (-27 %), lažje 
telesno poškodovanih je bilo 166 
udeležencev (-1 %). Ob tem je treba 
poudariti, da je bila letos epidemija 
razglašena vseh prvih pet mesecev, 
kar pomeni, da so veljali številni 
ukrepi, zaradi katerih je bilo na ce-
stah manj prometa.

Zloraba alkohola je do 31. maja letos 
botrovala sedmim smrtnim žrtvam 
na slovenskih cestah oziroma polovi-
co manj kot v enakem obdobju lani. A 
zvišala se je povprečna stopnja med 
vsemi alkoholiziranimi povzročite-
lji prometnih nesreč, ki letos znaša 
1,42 promila, medtem ko je lani zna-
šala 1,39 promila. Med povzročitelji 
izstopajo starostne skupine 18–24, 
25–34 in 55–64 let, med vzroki za 
nastanek pri alkoholiziranih voznikih 
prednjačita neprilagojena hitrost in 
nepravilna stran/smer vožnje. Slo-
venci in Slovenke smo po porabi 
alkohola visoko nad evropskim pov-
prečjem. Na leto prebivalec, starejši 

od 15 let, v povprečju spije 11 litrov 
čistega alkohola. Alkohol je v slo-
venski družbi večkrat predstavljen 
kot »lepilo« za druženje ali celo kot 
glavni povod, ki je ob premnogih 
priložnostih v ospredju dogajanja. 
Opevajo ga ponarodele pesmi, pos-
tavljajo ga celo v vlogo odrešitelja 
vsakodnevnih skrbi. 

V poletnih mesecih, ko se bo promet 
še povečeval, se bodo temu prilago-
dile tudi dejavnosti Policije in agen-
cije. Agencija bo s široko medijsko 
kampanjo opozarjala, da alkohol ne 
sodi v promet. Prek javnega poziva 
agencija sofinancira preventivne 
dejavnosti več nevladnih organi-
zacij, ki bodo izvajale dejavnosti in 
dogodke na temo alkohola, hitrosti 
in motoristov. Policisti bodo v ob-
dobju nacionalne preventivne akci-
je izvajali nadzor nad psihofizičnim 
stanjem udeležencev v cestnem 
prometu, ki je usmerjen v prepreče-
vanje vožnje pod vplivom alkohola. 

Vir: https://www.avp-rs.si

Pripravilo: uredništvo

»Kol’kor kapljic, 
tolk’ nesreč«

Agencija za varnost prometa in Policija javnost pozivata k ničelni toleranci 
do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, saj neodgovorno in 

nepremišljeno vedenje zaradi pitja alkohola prinaša težke posledice. 
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Vse informacije na: www.rovi-tezno.si 
ali rovitezno@conatezno.si

REZERVIRAJTE 
SVOJ TERMIN!

Za zaključene skupine in poslovne time 

AKCIJSKA PUSTOLOVŠČINA 
S POBEGOM IZ ROVOV

Rešite naloge in celotno misijo odporniškega 
gibanja.Spoznajte industrijske rove cone Tezno iz 
časa okupacije med 2. Svetovno vojno in postanite 

aktivni udeleženec zgodovine.

PODARITE 
DOŽIVETJE

Tako na spletu kot ob vhodu 
v rove vas sedaj čaka tudi 

trgovina, kjer lahko kupite 
različne darilne bone, majice, 

kape, prisrčnice, lončke, obeske, 
magnete, bloke, svinčnike, 

torbe in bandane. 

www.rovi-tezno.si


